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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. LISTOPADU 2017 
 

Vyvolenému národu byl dán Zákon, Boží slovo a proto Mesiáš právem zejména od 

předních náboženských autorit očekával výnos z tohoto bohatství. Oni ale s ním zacházeli 

jako první služebník - vážili si ho sice, ale nepochopili, k čemu je. Podobně je ovšem tázán 

křesťan. Dostalo se mu Božího synovství, dostalo se mu darů Ducha. Co s tím udělal? Co 

tyto hřivny vynesly? Na jaké úrovni jsme přispěli do "výnosů Božího království" na této 

zemi?.  

 

1.čtení: Př 31,10-13.19-20.30-31* Tato oslavná báseň předkládá hlavní myšlenku knihy: 

Moudrost je chápána jako "poznání Boha. Postava ženy je zde symbolem Moudrosti. 

Žalm: 128* Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. 

2.čtení: 1 Sol 5,1-6* Tato nejstarší kniha Nového zákona (snad z roku 51 po Kr.) mluví 

také o posledních věcech. Tehdy, stejně jako dnes, se lidé ptali, kdy to bude a zda se máme 

posledního příchodu Krista bát. 

Evangelium – Mt 25,14-30* evangelium směřuje k poslednímu soudu. Zjevný důraz je 

kladen na odpovědné chování ve srovnání s pouhým strachem či útěkem před 

zodpovědností. 

 

BOHOSLUŽBY OD 19. DO 26. LISTOPADU 2017 
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

19. listopadu 
 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování za přijatá dobrodiní. 

pondělí 20. listopadu 

 

Morkovice 17:30 Za Boženu Dupákovou, manžela a za 
živou a zemřelou rodinu 

úterý 21. listopadu 

Zasvěcení Panny Marie 

Morkovice 17:30 Mše svatá 

středa 22. listopadu 

sv. Cecílie 

Morkovice 17:30 Za biřmovací kmotry 

čtvrtek 23. listopadu  Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 24. listopadu 
sv. Ondřeje a druhů 

Morkovice 17:30 Za + Jana Romana, živou rodinu a DO  

sobota 25. listopadu 
sv. Kateřiny Alexandrijské 

Morkovice 8:00 Mše svatá 

26. listopadu 

SLAVNOST 
 KRISTA KRÁLE 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
14:30 

Za farnost 
Mše svatá 
Za živou a + rodinu Juřenovu. 
svátostné požehnání 

PŘIHLÁŠKA NA ADVENTNÍ  DUCHOVNÍ OBNOVU 

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

 

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

Ohlášky: Dnes je sbírka na farnost.  Pro mládež  – každý pátek po mši svaté je na 

faře v Morkovicích setkání (od 5. třídy). Děkuji všem, kteří jste přišli v sobotu 

v Pačlavicích na brigádu. Přihlásit se na adventní duchovní obnovu můžete u paní 

Gremlicové nebo v sakristii. Pomalu se blíží konec církevního roku a tak vás chceme 

pozvat na faru v Morkovicích v sobotu 25.11. na CÍRKEVNÍ SILVESTR – pro děti od 

15:00 hod. a pro dospělé od 20:00 hod.  

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

 
 

 

 

Svatá Cecílie - žila ve třetím století v Římě. 

Podle tradovaného podání se zasvětila Kristu, 

ale rodiče se rozhodli provdat ji za Valeriána, 

který byl pohanem. Přičiněním Cecilie se však 

nechal pokřtít a souhlasil, že spolu budou žít 

jako bratr a sestra. Valerián pro svoji víru 

položil život. Mučednickou smrtí zemřela i 

Cecílie. Ve čtvrti Trastevere, kde stával její 

dům, byla postavena bazilika nesoucí její 

jméno. Později bylo nalezeno její neporušené 

tělo. 

Císař Karel IV. Získal část relikvie sv. Cecilie a 

umístil ji v chrámu sv. Víta v Praze. 

Sv. Cecílie je patronku chrámové hudby a 

hudebníků.  

 
(obrázek sv. Cecilie pro děti na vymalování) 
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