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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 29. ŘÍJNA 2017 
 

Dvojjediné přikázání lásky je zároveň výkladovým klíčem k pochopení zákona i proroků, 

takže správně poznamenává svatý Augustin, že i když nerozumíme některým místům 

Starého zákona, máme se držet lásky, která je jeho obsahem - a tak chápeme i žijeme 

podstatu toho, čemu ještě svým rozumem plně nerozumíme.  

 

1.čtení: Ex 22,20-26 Uvedené pokyny jsou konkretizací přikázání druhé desky o vztahu k 

bližním. Motivace pro takové jednání: „…sami jste byli přistěhovalci v egyptské zemi“. 

Žalm: 18* Miluji tě, Hospodine, má sílo! 

2.čtení: 1 Sol 1,5c-10 * První Pavlův list je povzbuzením pronásledované církve. 

Evangelium – Mt 22,34-40 * Farizeové dorážejí na Ježíše. Pán zde originálně spojil dva 

příkazy z Písma, takže skvěle vystihne podstatu Tóry. 

 

BOHOSLUŽBY OD 29. ŘÍJNA DO 5. LISTOPADU 2017 
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

29. října 
 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
Pačlavice 

7:30 
9:00 

10:30 
14:30 

Mše svatá 
Mše svatá. 
Na poděkování s prosbou o Boží ochranu 
svátost smíření 

pondělí 30. října Morkovice 18:30 Za + Petra Vinklárka, bratra a rodiče 

úterý 31. října Prasklice 
Prasklice 

17:00 
18:00 

svátost smíření 
Mše svatá 

středa 1. listopadu 

Všech svatých 

 

Pačlavice 
Pačlavice 
Morkovice 

16:00 
17:00 
18:30 

Pobožnost na hřbitově 
Mše svatá 
Za+r. Hlaváčovu, Kopečnou a za živ.rod. 

čtvrtek 2. listopadu 

Vzpomínka na všechny 

věrné zemřelé 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

16:30 
17:45 
18:30 

Za duše v očistci 
Na úmysl svatého otce 
Za zemřelé kněze z našich farností 

pátek 3. listopadu 
1. pátek v měsíci 

Morkovice 
Morkovice 

16:30 
17:30 

svátost smíření 
Za + Karla Štětiny, manželku a děti 

sobota 4. listopadu 

sv. Karla Boromejského 

1. sobota v měsíci 

Morkovice 
Morkovice 
Pornice 
Pornice 

7:30 
8:00 

15:30 
16:15 

Modlitba růžence 
Na poděkování za dar života 
Za všechny zemřelé z Pornic 

Pobožnost na hřbitově 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
5. listopadu 

 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
Morkovice 
Prasklice 

7:30 
9:00 

10:30 
14:30
16:00 

Mše svatá 
Mše svatá. 
Za živou a + rodinu Lejsalovu 
Pobožnost na hřbitově 
Pobožnost na hřbitově 

Ohlášky:   Dnes v neděli 29.10. bude příprava na biřmování v 17:00 na faře 

v Morkovicích. 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. Hry pro děti na faře budou v sobotu 4. 11. v 15:00. Příští 

neděli bude v Pačlavicích při mši svaté zpivat pěvecký sbor Olio z Olomouce. Po mši 
sv. bude ještě krátký koncert. Příští neděli 5.11. bude sbírka na charitu. Farní rada – 

organizace farního plesu – bude ve čtvrtek 9.11. v Morkovicích na faře. V neděli 

12.11. oslavíme v Pačlavicích svátek sv. Martina – Hody. Odpoledne 12.11 v 15:00 

bude v kostele v Pačalvicích slavnostní koncert – A. Vivaldi: GLORIA. Učinkuje 

pěvecký sbor Canticuma komorní orchestr při ZUŠ Němčice nad Hanou. 
 

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH 
V Pačlavicích ve středu 1.11. v 16:00 
 

V Pornicích v sobotu 4.11. v 16:15 
 

V Morkovicích v neděli 5.11. ve 14:30 
 

V Prasklicích v neděli 5.11. v 16:00 
 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI -  
1. a 2. listopadu je možné při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné 

odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. 

zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se 

v kostele modlitbu Páně a vyznání víry. 

1.-8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při splnění tří 

obvyklých podmínek, navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé.  
 

Pane, dej jim věčné odpočinutí a věčné světlo ať jim svítí 
 

DOPIS PREZIDENTA A ŘEDITELE ARCIDIECÉZNÍ CHARITY OLOMOUC 

KE SBÍRCE NA CHARITU 

Bratři a sestry, příští neděli 5. listopadu se bude v našich kostelích konat tradiční sbírka na 

Charitu. Charitní dílo je podstatnou částí služby církve a je i přirozeným projevem osobní víry 

každého křesťana. S pomocí Boží a Vás, dobrých a ochotných lidí, je dnes Charita v naší 

diecézi skutečně velkým a dobrým dílem církve. Není možné vyjmenovat všechny služby 

a druhy pomoci, to by bylo na mnoho stran. Ale alespoň pro lepší představu – ve více než 

200 registrovaných zdravotních a sociálních službách pomáháme ročně téměř třiceti tisícům 

potřebných všech věkových kategorií, od seniorů a lidí s postižením, přes matky s dětmi, až 

po lidi na okraji společnosti. Tuto pomoc zajišťuje na 1500 pracovníků a stovky dobrovolníků. 

K zabezpečení takového díla je zapotřebí velké množství finančních prostředků, ročně celkem 

více než 700 milionů korun a sbírka na Charitu je důležitou součástí. Především tam, kde není 

možné získat prostředky jinou cestou. Prosíme, abyste podle svých možností přispěli příští 

neděli na Charitu, protože se bez Vaší pomoci neobejdeme. Rádi bychom Vás povzbudili ke 

štědrosti heslem, které nás oslovilo u našich přátel na Ukrajině: „Když bereš, naplňuješ ruku, 

když dáváš, naplňuješ srdce.“ Děkujeme Vám a Pán Bůh zaplať všem štědrým a ochotným 

dárcům.                   Mons. Bohumír Vitásek, prezident a Václav Keprt, ředitel 


