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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 22. ŘÍJNA 2017 
 

Farizeové a znalci zákona nepřijímají Ježíšovo poselství, neuvěřili. Ale již nezbývá 

žádný čas na vysvětlování. Ježíš tedy velmi ostře usvědčuje tyto „vzorné“ věřící, kteří 

jím pohrdají a napadají ho, jako by byl falešný prorok, z jejich pokrytectví. Sami se 

považují za čisté před Bohem. A právě tito lidé ukazují před zástupem, že jejich vzorné 

plnění Tóry je pochybné hned v prvním a největším přikázání. Vždyť žádný Izraelita 

nesměl mít u sebe obraz člověka ani zvířete, protože to bylo považováno za 

modloslužbu. Proto si Ježíš vyžádá denár od nich a nikoli od někoho z učedníků ani ho 

nevytáhne z vlastní kapsy. Pán tak přesně vystihne, oč v této situaci jde: slepé plnění 

Tóry nevede ke spáse. Podstatné je, proč a pro koho úkony naší víry děláme!  

 

1.čtení: Iz 45,1.4-6* Prorok předpovídá znovuvybudování města i chrámu. Bůh k tomu 

použije pohanského perského vládce Kýra (557–529 př. Kr.) 

Žalm: 96* Vzdejte Hospodinu slávu a moc! 

2.čtení: 1 Sol 1,1-5b* List Soluňanům je nejstarší křesťanský dokument, snad z roku 51 

po Kr. Svatý Pavel v něm oslovuje církev, která prošla pronásledováním ze strany Židů 

i pohanů. 

Evangelium – Mt 22,15-21* Placení daně Římu bylo chápáno jako poručnictví 

okupaci, nesouhlas by znamenal vzpouru. Ježíš obrátí hovor zcela jinam. 
 

BOHOSLUŽBY OD 22. DO 29. ŘÍJNA 2017 
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 

pondělí 23. října Morkovice 18:30 Za živou a + rodinu Bačovu a Novákovu 

úterý 24. října --- ---  

středa 25. října 

 

Morkovice 18:30 Na poděkování za Boží požehnání, za 
přijatá dobrodiní a dar zdraví 

čtvrtek 26. října 

 

Pačlavive 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 27. října Morkovice 18:30 Za + Karla Stavinohy, manželku a děti 

sobota 28. října 

sv. Šimona a Judy 

Morkovice 
 

8:00 
 

Za farnost a za naší vlast 
 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
29. října 

 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá. 

Na poděkování s prosbou o Boží ochranu 

Ohlášky:   Dnes je SBÍRKA NA MISIE. Příští týden ze soboty na neděli se posunuje 

čas. Příští neděli 29.10. bude příprava na biřmování v 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. Pro mládež z farnosti – 

každý pátek po mši svaté bude na faře v Morkovicích setkání (od 5. třídy) Moc děkuji 
všem, kteří jste v sobotu přišli v Pačlavicích na brigádu. Asi třetina se podařila udělat. 

V sobotu 28.10. v 8:00 prosím tedy znovu o pomoc při brigádě na kostele 

v Pačlavicích 

 

Hlásat evangelium od srdce k srdci 
 

Máme prožívat „nový začátek“ v tomto globalizovaném 

století. Novým začátkem pro křesťanské komunity je 

misie. Misie procházejí celým životem církve: bude se 

rozvíjet nová evangelizace v zemích se starou 

křesťanskou tradicí, i když bude spojena s univerzálním 

zápalem církve, schopným konat nové misie v zemích 

mimoevropských. Obojí misie patří k sobě a zrají v 

životě církve společně. Spolu stojí, nebo spolu padají. 

Jsou totiž výrazem nových komunit, které nejsou soustředěny na sebe, nežijí sobecky, 

nespokojují se s tím, že se starají o své prostory a o své krize. 

 

Misie jsou sdělováním radostné zvěsti někomu druhému. Cítí se naše komunity, 

farnosti  schopny něco sdělovat? Je pravda, že jistá krize misií byla poznamenána 

ztrátou důvěry Západu, že může vyvážet hodnoty jinam. Tato ztráta důvěry je spojena 

se soustředěním se na sebe, které má také aspekty existenční. Co ti mohu dát? Jako 

Petr a Jan před chromým žebrákem. Sdělování evangelia pomáhá člověku svobodně 

chodit. Toto sdělení radostné zvěsti chromému právě po Letnicích ukazuje, jak 

apoštolové odpovědí žebrákovi tím, že mu dají to, co mají: „Stříbro ani zlato nemám. 

Ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!“ (Sk 3,6). 

Je to sdělení radostné zvěsti, která ve jménu Ježíšově postaví na nohy. Tento člověk 

začne chodit a velebí Boha. Ve jménu Ježíšově mají učedníci co sdělovat. 

 

 

Pobožnosti na hřbitovech 
 

V Pačlovicích ve středu 1.11. v 16:00  

V Pornicích v sobotu 4.11. po mši sv.  

v Morkovicích v neděli 5.11. ve 14:30 

v Prasklicích v neděli 5.11. v 16:00 
 


