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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 24. ZÁŘÍ 2017 
 

Podobenství je vlastně odpovědí na nevyslovenou, ale důležitou otázku: "Jak je to 

vlastně s nebeským královstvím?" Odpověď není komplikovaná, ale je překvapivá. S 

nebeským královstvím to totiž není jako s lidskými podniky. Je darem, je výsledkem 

péče Boha o lidi, není za odměnu, ale je třeba do něho vstoupit činem, který je 

odpovědí na Boží pozvání. Ať se tak stane dříve nebo později, vždycky to stojí za to a 

vždy je člověk přijat.  

  

 

1.čtení: Iz 55,6-9* Text, který zaznívá uprostřed Babylonského zajetí. Bůh svůj lid 

povzbuzuje, aby neztrácel naději. Vždyť jeho pohled na svět převyšuje ten náš! 

Žalm: 145* Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají. 

2.čtení: Flp 1,20c-24.27a * Svatý Pavel je ve vězení, zřejmě kolem roku 50 po Kr. Píše 

do církevní obce v Makedonii. Pavlovi nejde o vězení, ale především o hlásání 

evangelia a věrnost bratrů ve víře.  

Evangelium – Mt 20,1-16 * Ježíš vypráví  podobenství, jak se dobrý Bůh zachová k 

těm, kteří se obrátí na poslední chvíli. A naopak, jak věrní budou zřejmě zaskočeni 

mírou Boží dobroty. Denár byla zjevně odměna za běžnou celodenní práci. 
  

BOHOSLUŽBY OD 24. ZÁŘÍ DO 1. ŘÍJNA 2017 
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

24. září 
PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU  

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za živ. a + 75-níky a poděkování za úrodu 

pondělí 25. září Morkovice 18:30 Za živou a + rodinu Cihelkovu a DO 

úterý 26. září --- ---  

středa 27. září 

 

Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:30 

Mše svatá 
Za + Ludmilu Dobešovu a syna 

čtvrtek 28. září 

sv. Václava 

Pačlavive 
Morkovice 

17:00 
18:30 

Mše svatá  
Za + rodiče Pěnčíkovy, zetě a živ. rodinu 

pátek 29. září 
sv. Michaela, Gabriela 

Rafaela 

Morkovice 18:30 Za + manžela a živou rodinu Štěpánkovu 

sobota 30. září 

sv. Jeronýma 

Morkovice 8:00 Za + rodinu Jančkovu a živou rodinu 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
1. října 

 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá. 

Za farnost 

 

Ohlášky:   Ve škole začala výuka náboženství – přopomeňtě vašim dětem. Dnes 

odpoledne v 15:00 vás ze všech farností zvu na faru do Pačlavic na malé posezení a 

ochutnávku z letošní úrody – co se komu urodilo. (bramboráky, štrůdl…). Příští neděli 

1. řijna bude pokračovat příprava na biřmování 17:00 na faře v Morkovicích. 

V úterý 24. října v 18:00 bude v Kroměříži na AG setkání farních rad z děkanátu, kde 
máme přednest svoje odpovědi na otázky otce arcibiskupa – prosím, udělejte si čas na 

toto setkání. Farní rady z našich farností se sejdou ve čtvrtek 5. 10. v 19:30 

v Morkovicích na faře.  
 

V rámco oslav stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, bude milostná socha 

Panny Marie v sobota 30. 9. 2017 na SVATÉM HOSTÝNU. V 10:00 hod. je 

slavnostní mše svatá.  Kdo by jste se chtěli zúčastnít společně autobusem, přihlaste se  

teď po mši v sakristii a nebo dnes u paní Gremlicové. (v týdnu, nejpozději ve čtvrtek 

vám řeknu jestli pojede autobus) 

 

V roce 1993 naší biskupové na Velehradě zasvětili náš národ Panně Marii. Při 25. 

výročí – roku 2018 při cyrilometodějské pouti – bude zasvěcení obnoveno. Je tedy  čas 

devíti měsíců na osobní přípravu. Otec arcibiskup nás zve k přípravě slavením novény 

prvních sobot v měsíci podle zjevení ctihodné služebnice Boží sestry Konsoláty 

Betrone. (viz. nástěnka) 

 Žádá se sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného 

rozjímání o tajemstvích sv. růžence. Svatou zpověď se smírným úmyslem stačí 

vykonat v týdnu před první sobotou. Rozjímání může nahradit čtvrthodinka duchovní 

četby o jednom nebo o více tajemstvích. Jde o první soboty v měsíci. Děkuji všem, 

kteří přijmou pozvání k tomuto kroku duchovní obnovy a všem ze srdce žehnám.  

arcibiskup Jan  

 

MŠE SVATÁ NA JEZÍRKU 

V sobotu 7. října je svátek Panny Marie Růžencové  

- mše sv. v 15:00 Na Jezírku.  
(14:30 radostný růženec a příležitost ke svátosti smíření) 

 

Svatý Václav se narodil kolem roku 907 na Stochově jako syn vévody Vratislava a 

byl zde vychováván babičkou sv. Ludmilou. Zdá se, že uměl číst slovanské i latinské 

texty. V roce 921 se ujala vlády jeho matka Drahomíra, která zřejmě byla pohankou. 

Václav se ujal vlády kolem roku 925. Založil chrám sv. Víta. Byl zavražděn bratrem 

Boleslavem. Datum jeho mučednické smrti bylo předmětem diskuse (asi 935, dříve 

929). 
 

Všemohoucí, věčný Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava žijeme moudře 

a spravedlivě, ať statečně usilujeme o to, co slouží k nastolení tvého pokoje, a 
přemáháme zlo dobrem. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s 

Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 

 


