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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ŘÍJNA 2017 
 

Připomeňme, že starší syn byl tradičně dědic celého rodinného majetku, zatímco mladší syn byl 

jen lepším sluhou. Ježíš nezapadá do představ a plánů vládnoucí, ale i náboženské elity. A zde 

vzniká hlavní otázka dnešní neděle: Nejsou naše představy o Bohu příliš spoutané s tím, co 

bychom sami chtěli? Bůh trpící za naprosté bezbožníky? Bůh, který pokorně kráčí potupený a 

ztýraný? Nikde ani stopa po moci a exkluzivitě? To se mnoha lidem opravdu příčí. Ale Bůh 

dobře rozumí, proč volí právě tuto cestu záchrany každého člověka, tedy nejen náboženské 

elity, ale i posledního špinavého otrhance a hříšníka. I pro něj umírá. A tímto skutkem otevírá 

nebe každému člověku. Je konec vládě elit, pýchy a výlučnosti. 
 

1.čtení: Ez 18,25-28* V našem textu zazní důležité poselství: Každý je odpovědný za 

vlastní skutky 

Žalm: 25* Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování. 

2.čtení: Flp 2,1-11 * Svatý Pavel povzbuzuje Efezany k odvaze i trpět. Jako argument 

cituje hymnus či píseň prvních křesťanů, která představuje klíčové věroučné místo 

Nového zákona. 

Evangelium – Mt 21,28-32* Velekněží položili Ježíši otázku: „Jakou mocí to vše 

činíš?“ Pán musí obhájit, o co v jeho evangeliu jde, proč nejsou prvně jeho učedníky 

velekněží a odkud je jeho autorita. 
  

BOHOSLUŽBY OD 1. DO 8. ŘÍJNA 2017 
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

1. října 
 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá. 

Za farnost 

pondělí 2. října 

sv. andělů strážných 

Morkovice 18:30 Na poděkování za společný život 

úterý 3. října --- ---  

středa 4. října 

sv. Františka z Assisi 

Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:30 

Mše svatá 
Za +rodiče Husákovy, Jiříčkovy a DO 

čtvrtek 5. října 

sv. Faustýny Kowalské 

Morkovice 
Pačlavive 

14:00 
17:00 

Pohřeb pana Stanislava Štěpánka 
Mše svatá 

pátek 6. října 
1. pátek v měsíci 

Morkovice 
Morkovice 

17:30 
18:30 

adorace a sv. zpověď 
Za  Františka Mozgu,manželku a živ. rod. 

sobota 7. října 

Panny Marie Růžencové 

Morkovice 
 

Na Jezírku 

8:00 
 

15:00 

Za + Františka Najmana, manželku 2 
rodiče a živou rodinu. 
Za poutníky 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
8. října 

 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá. 

Za + Elvíru Zelinkovu a živou rodinu 

Ohlášky:   Měsíc  říjen – měsíc růžence, vzadu na nástěnce se můžeme připojit 

k modlitbě na úmysl tohoto týdne, za Svatého Otce. Dnes v neděli 1. řijna bude 

pokračovat příprava na biřmování 17:00 na faře v Morkovicích. V pátek 6. září 

navštívím nemocné. Charita Kroměříž pořádá v neděli 8. 10. 2017 bruslení 

pro koledníky a vedoucí tříkrálové sbírky na zimním stadionu v Kroměříži a to od 
14:00 do 16:00. Na setkání se těší koordinátor Tříkrálové sbírky a pastorační 

asistent.Mgr. Josef Šebestík. Moc děkuji všem, kteří jste připravili setkání minulou 

neděli na faře v Pačlavicích. 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.  
 

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) 

 

Otec arcibiskup nás zve k slavení novény prvních sobot v měsíci. 
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.) 

Připojíme se k této novéně. V sobotu 7. 10. přede mší svatou od 7:30 se 

pomodlíme radostný růženec a po mši svaté bude výstav  

největější svátosti a rozjímání. 

Vzadu na stole je text zaslíbení od ctihodné služebnice Boží sestry Konsoláty Betrone 

 
Sbírky v září 2017 Morkovice Pačlavice Prasklice 

 neděle  3. 9.  4.685,- 2.512,- 1.150,- 

neděle 10. 9. 7.768,- 2.440,- 4.360,- 

sbírka na opravy 27. 9. 12. 852,- 3.852,- 944,- + 1.500,- 

neděle 24. 9.  4.588,- 500,- + 3.529,- 1.375,- 
 

 

ANDĚL STRÁŽNÝ - Člověk potřebuje ochranu andělů ze dvou 
závažných důvodů: v prvé řadě proto, že je nedokonalou a porušenou 

bytostí (důsledkem hříchu - odmítnutím Boha), a dále proto,  že  je 

 předmětem  neustálých satanových útoků a nástrah. Sv. Tomáš 

Akvinský říká: "Aby nebyly podmínky zápasu nerovné, člověk 

dostává jako náhradu v prvé řadě pomoc Boží milosti a v druhé řadě 

ochranu andělů." Posláním andělů není ale pouze odvracet zlo, nýbrž 

především vést k dobru. Anděl nás vždy a všude provází a 

spolupracuje na našem dobrém konání. Láska andělů k nám je čistá, 

silná, nepodléhá žádným výkyvům, neochabuje a je nezištná. 

Přítomnost této lásky zakusí všichni, kteří se jí otevřou. Člověk se k 

andělům může obracet ve všech chvílích svého života s prosbou o ochranu, vedení a pomoc.  
 


