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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 12. LISTOPADU 2017 
 

Možná se dá vybavit ve fantazii scéna, v níž my sami stojíme na konci věků a díváme se 

retrospektivně na dějiny. Mnohá námaha se bude jevit jako zbytečná, jiné situace jako 

promarněné. Ale klíčové je sledovat, čím kdo naplnil svůj život a pro co žil. Scéna z 

evangelia však zachycuje jiný okamžik, chvíli, kdy do lidského života vstoupí nečekaná 

událost, možná konec, možná změna. Teprve tam se projeví, kdo byl připraven jednat. 

Nejde o množství zásob, ale o touhu, která motivuje jednání. Ten, kdo naplnil srdce touhou 

po ženichovi, i kdyby usnul, nebude překvapen jeho příchodem, ale stane se mu radostí. 

Jeho cesta nebude v perspektivě věčnosti jen směšným kličkováním, aby se splnily nároky 

okolí či aby se dotyčný pouze vyhnul problémům. 

 

 

1.čtení: Mdr 6,12-16 * Moudrost je zde tajuplně zosobněna, je nám darem Božím i 

partnerem v dialogu, je třeba ji však hledat.  

Žalm: 63* Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože! 

2.čtení: 1 Sol 4,13-18 * Svatý Pavel odpovídá na otázku zřejmě položenou adresáty 

listu na posmrtný život. Jde tak o doklad nejstarší vrstvy víry křesťanů v posmrtný 

život. 

Evangelium – Mt 25,1-13 * Ježíš mluví k učedníkům o konci světa. Jde de facto o 

poslední Ježíšova slova k učedníkům na veřejnosti. Čteme první ze tří velkých 

podobenství o příchodu Pána na konci věků. 

BOHOSLUŽBY OD 12. DO 19. LISTOPADU 2017 
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

12. listopadu 
HODY V PAČLAVICÍCH  

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Za farnost 
Za + rodiče Králíkovy, syna, DO a živ. rod  

pondělí 13. listopadu 

sv. Anežky České 

--- ---  

úterý 14. listopadu --- ---  
středa 15. listopadu 

sv. Alberta Velikého 

Morkovice 17:30 Za + Metoděje Najmana, dvoje rodiče a 
živou rodinu 

čtvrtek 16. listopadu  Prasklice 
Morkovice 

17:30 
18:00 

bohoslužba slova 
adorace 

pátek 17. listopadu 
sv. Alžběty Uherké 

Morkovice 17:30 modlitba růžence  

sobota 18. listopadu Morkovice 14:00 svatba Michala Soviara a Lucie Žourkové 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
19. listopadu 

 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování za přijatá dobrodiní. 

PŘIHLÁŠKA NA ADVENTNÍ  DUCHOVNÍ OBNOVU 

v sobotu 2. 12. 2017 od 9:00 v KD v Pačlavicích + poplatek 150,-  

 

Jméno..............................................................Adresa............................................ 
 

Ohlášky: Dnes v neděli 12.11. oslavíme v Pačlavicích svátek sv. Martina – Hody. 

Odpoledne v 15:00 bude v kostele v Pačalvicích slavnostní koncert – A. Vivaldi: 

GLORIA. V neděli 12.11. v 16:00 jsou mladí zváni do haly v Morkovicích na fotbal.    

Pro mládež z farnosti – každý pátek po mši svaté je na faře v Morkovicích setkání 

(od 5. třídy). V sobotu 18.11. od 8:00 prosím o pomoc při brigádě v Pačlavicích – 

dokončení otloukání omítky kostela. Přihlásit se na adventní duchovní obnovu můžete 

u paní Gremlicové nebo v sakristii. Od neděle do pátku budu na exerciciích. Když 

budete potřebovat službu kněze, obraťte se na otce Jana Kulíška z Rataj – tel. 

733 741 270. V pondělí 13. 11. odpadá náboženství 1. a 2. třídě. Ostatní 3.- 6. třída 

výuku náboženství mít budou.  
Sv. Anežka Česká - se narodila asi 20.1. 1211 v Praze. Jako královskou dceru ji chtěli 

několikrát provdat nejen za krále, ale i za císaře. Ona však dala přednost službě poníženému 

Kristu a životu v dokonalé chudobě. Založila špitální bratrstvo, z něhož se díky jí stal řád 

křižovníků s červenou hvězdou, a první klášter klarisek v Praze. Po 46 let zde žila jako strážný 

anděl národa. Jak napsal Jan Pavel II.: "Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o 

přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a 

vlévat novou naději." Zemřela s pověstí svatosti a se svatořečením mohl národ pocítit její 

přímluvu při osvobození od totalitního režimu. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SLAVNOSTNÍ KONCERT V PAČLAVICÍCH 
V neděli 12.11 v 15:00 jste zváni do kostela sv. Martina v Pačlavicích 

na slavnostní koncert 

Antonio Vivaldi – GLORIA 

Učinkuje pěvecký sbor Canticum a  

komorní orchestr při ZUŠ Němčice nad Hanou. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Římskokatolická farnost Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

zvou na adventní duchovní obnovu 

s trvalým jáhnem Mgr. Janem Špilarem  - v sobotu 2. prosince 2017 

Téma: Dítě Ježíš v nás – o vztazích v rodinách 
Program v KD v Pačlavicích: 

9:00    I. přednáška + rozjímání 

10:30  II. přednáška + rozjímání 

12:00 oběd, přestávka 

13:00 III. přednáška + rozjímání 

Program v kostele v Pačlavicích: 

14:30 adorace, Korunka k Božímu milosrdenství,  

               příležitost ke svátosti smíření 

15:30 mše svatá v kostele v Pačlavicích 
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