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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8. ŘÍJNA 2017 
 

V evangeliu Pán nepromlouvá k obyčejným lidem, ale k vládnoucí elitě. Oni nesou 

odpovědnost za Izrael, jeho budoucnost a rádi to také zdůrazňují. Jenže nejsou majiteli ani 

Izraele, ani světa, ani lidí, kteří je obklopují. Jsou pouze služebníky. Často se nám stává, že 

věci, které máme k životu, začneme považovat za samozřejmé. Tak se v našem vnímání z 

našich dětí, partnerů, práce či světa okolo nás stává náš majetek. Problém je v tom, že to naše 

není! Pouze jsme dostali vzácnou možnost s tímto člověkem či v těchto podmínkách žít. 

Zkreslené vnímání může mít strašlivé důsledky. Nejednou v historii se lidé domnívali, že oni 

rozhodnou o osudu svých blízkých či světa. A následky byly hrozivé. Jak je to naším 

vnímáním? A nezapomeňme domyslet, že na tom záleží, co s námi bude v budoucích 

desetiletích… tedy na věčnosti! 

 

1.čtení: Iz 5,1-7* Přirovnání k vinici zazní nejen zde, ale i v evangeliu. Stejně jako u 

ostatních proroctví, ani zde nejde o věštění budoucnosti, ale o Boží výzvu k obrácení. 

Žalm: 80* Dům Izraele je vinicí Páně. 

2.čtení: Flp 4,6-9* Svatý Pavel se ocitl ve vězení, ale píše milovaným bratřím list 

vyzývající k věrnosti evangeliu. Závěr listu Filipanům obsahuje soubor krátkých výzev k 

životu s Bohem. 

Evangelium – Mt 21,33-43* Ježíš vjíždí do Jeruzaléma na Velikonoce a je jasné, že zde 

zemře. Již nemluví uhlazeně, ale velmi otevřeně ukazuje, jaké důsledky má nepřijetí 

evangelia.  

BOHOSLUŽBY OD 8. DO 15. ŘÍJNA 2017 
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 

pondělí 9. října Morkovice 18:30 Za + rodiče a DO 

úterý 10. října --- ---  

středa 11. října 

sv. Jana XXIII. 

Morkovice 18:30 Za dar zdraví a ochranu Panny Marie 
pro celu rodinu 

čtvrtek 12. října 

 

Pačlavice 
Pačlavive 
Morkovice 
 

9:30 
17:00 
18:30 

Mše svatá (domov důchodců) 
Mše svatá 
Za + Jarmilu Churou, manžela, dceru, 
syna, vnuka a DO 

pátek 13. října 
 

Křéby 16:00 
16:30 

modlitba růžence 
Mše svatá za farníky a poutníky 

sobota 14. října --- ---  

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
15. října 

 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá. 

Za + Romana Lelka a živou rodinu 

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

k modlitbě na úmysl tohoto týdne. V neděli 15. řijna bude příprava na biřmování 

17:00 na faře v Morkovicích. Bruslení pro koledníky a vedoucí tříkrálové sbírky na 

zimním stadionu v Kroměříži, které mělo být dnes 8. 10. SE ODKLÁDÁ na neurčito. 

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.  

 

Mše svatá Křéby u Prasklic - pátek 13. října 2017  
Zahájení v 16:00 u 9. zastavení křížové cesty  

modlitbou bolestného růžence, 

 procesí na Křéby a mše sv. v 16:30 

(Při nepříznivém počasí mše svatá v kostele v Prasklicích) 
 

V sobotu 14. října 2017 při mši svaté od 10.00 v olomoucké 

katedrále sv. Václava proběhne biskupské svěcení nově 

jmenovaných pomocných biskupů olomoucké arcidiecéze 

Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka. 

 

Biskupské svěcení, se uděluje při slavení eucharistie. 

Udělovatelem svěcení může být pouze biskup, který k sobě 

přibere nejméně dva jiné biskupy jako spolusvětitele. Také 

ten, kdo má být vysvěcen, je k obřadu doprovázen dvěma 

kněžími. Svěcení smí být uděleno pouze s písemným 

pověřením od papeže. 

Obřad svěcení probíhá po evangeliu. Začíná zpěvem hymnu 

Přijď, ó Duchu přesvatý a představením kandidátů světiteli. Po homilii svěcenci 

slibují, že budou věrně uchovávat víru a plnit všechny povinnosti svěřené služby. 

Obřad pokračuje litaniemi ke všem svatým. Svěcenci při nich leží tváří k zemi. Po 

litaniích a závěrečné modlitbě přichází nejdůležitější okamžik svěcení: vzkládání 

rukou světitele i všech přítomných biskupů a konsekrační modlitba. Při ní drží dva 

jáhnové nad hlavou každého svěcence rozevřený evangeliář. Po konsekrační modlitbě 

jsou svěcenci pomazání na hlavě křižmem. 

V závěru obřadu pak světitel předá nově vysvěceným biskupům evangeliář a dále 

insignie jejich služby – prsten, mitru a berlu. Po svatém přijímání zazní chvalozpěv Te 
Deum laudamus (Bože, chválíme tebe), při němž nově vysvěcení biskupové v 

doprovodu biskupů světitelů prochází celým shromážděním a udělují své první 

biskupské požehnání. 
 

Modlitba: Bože, pastýři a vládce všech věřících, shlédni na své služebníky Antonína a 

Josefa, kteří se podle tvé vůle stanou pomocnými biskupy naší diecéze; provázej je 

svou milostí, ať jako dobří pastýři slovem i příkladem ukazují cestu těm, které jsi jim 

svěřil, a spolu s nimi dosáhnou věčného života. Skrze Krista, našeho Pána. Amen 


