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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. ŘÍJNA 2017 
 

Je třeba podtrhnout, že podobenství má zaujmout jako srovnání, tedy neslouží jako 

vybroušená definice. Exegeté se domnívají, že druhá část textu asi původně byla vyprávěna 

odděleně a nesouvisela s první částí. Podstatné jsou zde dva kroky: Předně nechat se 

pozvat. Připustit si, že Boží slovo chceme vzít vážně. Druhou věcí je skutek. Nestačí být 

pozvaný, ale je třeba vstoupit jako plnohodnotný účastník. Nejen tak-říkajíc nakouknout. 

Jenže právě tak vypadá často víra křesťanů. Jakoby stáli opodál, aniž by chtěli, aby se jich 

svatební hostina jejich Pána a spasitele vůbec týkala. Takový svatební host nemá na svatbě 

co dělat.  
 

1.čtení: Iz 25,6-10a * Velká vize budoucnosti slouží jednak jako varování bezbožných, ale 

především povzbuzuje věrné, které Bůh jako vítězný král zachrání. A to se týká všech 

národů!  

Žalm: 23* Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. 

2.čtení: Flp 4,12-14.19-20 * Svatý Pavel dostal finanční pomoc do vězení a projevuje svoji 

vděčnost.  

Evangelium – Mt 22,1-14 * Úryvek má dvě části, které spolu souvisí jen volně. Ježíš 

otevírá otázku přijetí pohanů do společenství. Vejít na hostinu (Izraelité), neznamená na ní 

již zůstat! 

BOHOSLUŽBY OD 15. DO 22. ŘÍJNA 2017 
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 

pondělí 16. října 

sv. Hedviky 

Morkovice 18:30 Za rodinu Volkovu 

úterý 17. října 

sv. Ignáce z Antiochie 

--- ---  

středa 18. října 

sv. Lukáše 

Morkovice 18:30 Za + rodiče Morongovy, 3 syny, zetě a 
DO 

čtvrtek 19. října 

 

Pačlavive 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 20. října 
 

Morkovice 18:30 Na poděkování za děti a vnoučata 
s prosbou o Boží požehnání 

sobota 21. října Morkovice 
Morkovice 

8:00 
19:00 

Za + Marii Hanákovu, manžela a děti 
Modlitba růžence za misie 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
22. října 

MISIJNÍ NEDĚLE 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá. 

Za živ.rodinu a za+Vojtěcha Horáka a DO 

Ohlášky:   Dnes je SBÍRKA NA FARNOST. Dnes 15.9. bude příprava na biřmování 

v 17:00 na faře v Morkovicích. Měsíc  říjen – měsíc růžence, vzadu na nástěnce se 

můžeme připojit k modlitbě na úmysl tohoto týdne. Příští neděli bude sbírka na misie. 

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. Pro mládež z farnosti – 
každý pátek po mši svaté bude na faře v Morkovicích setkání (od 5. třídy) V sobotu 

21.10. prosím o pomoc při brigádě na kostele v Pačlavicích – je třeba odstranit 

omítku kolem kostela do výše 2. metrů.  

 

V sobotu 14. října 2017 byli v olomoucké katedrále sv. Václava vysvěceni noví pomocní 

biskupové Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka. Obřad vedl jako hlavní 

světitel olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Spolusvětiteli byli brněnský biskup Vojtěch 

Cikrle a olomoucký emeritní biskup Josef Hrdlička. 

Oba noví biskupové si nechali vytvořit biskupský znak a vybrali si také heslo, s nímž do 

nadcházející služby chtějí vstoupit. 

Mons. Basler se rozhodl pro heslo „Skrze Něho, s Ním a v 

Něm“. „Vyjadřuje můj životní postoj, ke kterému jsem po 33 

letech kněžské služby dozrál a v němž bych chtěl růst i nadále – 

dělat vše s Kristem a pro něj,“ vysvětlil. Dominantními 

symboly na znaku jsou andělská křídla a plamenný meč. Křídla 

představují archanděla Michaela, a odkazují tak k olomouckému 

kostelu sv. Michala, kde byl Mons. Basler posledních osmnáct 

let farářem. Plamenný meč je zase výzbrojí v boji proti Zlému a 

zároveň symbolem Božího slova. Ostatní prvky znaku – modrá 

barva a hvězda – odkazují k Panně Marii. 

 

Mons. Nuzík za klíčová slova pro svou biskupskou službu 

zvolil „Hlásat radostnou zvěst“. „V tomto hesle se spojuje můj 

vnitřní postoj s vnějšími okolnostmi: smutných a složitých zpráv 

je přespříliš, evangelium je ale radostnou zprávou pro člověka 

všech dob,“ uvedl. Znak tvoří trojvrší v moravských barvách 

jako připomínka jeho rodné obce Strání, obilné klasy 

připomínají zemědělský původ a lilie, jako atribut sv. Josefa, je 

nejen připomínkou biskupova křestního patrona, ale také 

pobídkou k upřímnosti. 

 

22. 10. 2017 - MISIJNÍ NEDĚLE 
Světový den modliteb za misie – modlitby, bohoslužby a  

sbírka na projekty Papežského misijního díla. 

Jsme pozváni k vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby v 

předvečer Misijní neděle, tj. v sobotu 21. 10. Sejdeme se v kostele 

v Morkovicích v 19.00 hodin a pomodlíme se růženec za misie, misionáře, 

chudé a trpící lidi a za šíření radosti evangelia na celém světě.  
(kdo nemůžete přijít, pomodlete se doma) 

 


