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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 2. ZÁŘÍ  2018 
 

 

Zákon a norma mají velký význam, určují, co je a co není správné. Platí však vždy? Bez 

porozumění smyslu daného předpisu je jeho bezhlavé plnění nesmyslné. Některé okolnosti 

totiž mohou význam předpisu zcela změnit. Nejde o systematické navádění, jak zákony 

obcházet. Jde o zvnitřnění smyslu, tedy porozumění proč a přijetí tohoto pohledu na 

mravní jednání do svého života. Jaký význam má předpis o čistotě? Jak se týká nás a naší 

běžné životní praxe? 

 

1. čt. – Dt 4,1-2.6-8* Kniha Deuteronomium je shrnutím Mojžíšova zákona. Slavnostní 

úvodní formule naznačuje význam dokumentu a jeho poslání. 

Žalm 15 * odp. Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku? 

2. čt. - Jak 1,17-18.21b-22.27* Svatý Jakub povzbuzuje zkoušené, ale ostře kárá ty, kdo se 

povyšují.  Je povzbuzením k pokoře a k radosti.  

Evangelium - Mk 7,1-8.14-15.21-23* Ježíš neruší Zákon ve smyslu anarchie. Naopak 

požaduje, aby jednotlivé příkazy byly v našem jednání naplněny vnitřním obsahem: víme, 

proč takto jednáme. 

 

BOHOSLUŽBY OD 2. DO 9. ZÁŘÍ 2018 
22. neděle v mezidobí  

2. září 

 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá  
Mše svatá 
Prosba o požehnání pro všechny, kterým 
začíná škola – žáky, učitele, vychovatele 

pondělí 3. září  

sv. Řehoře Velikého  

Morkovice 
 

10:30 
 

VENI SANCTE – Prosba za všechny, 

kterým začíná školní rok 

úterý 4. zářía Lhota 18:00 Mše svatá 
středa 5. září 

sv. Terezy z Kalkaty 

Morkovice 18:30 
 

Za + Světlanu Morongovu, živou r. a DO 

čtvrtek 6. září 

 

Pačlavice 
Morkovice  

17:00 
18:00 

Mše svatá 
adorace 

pátek 7. září 
1. pátek v měsíci 

Morkovice 17:00 
18:30 

svátost smíření 
Za + Marii Štětinovu, rodiče a živou rod. 

sobota 8. září 

narození Panny Marie 

Morkovice 
 

Prasklice 

8:00 
 

18:00 

Na poděkování za dar života a víry 
s Prosbou o Boží požehnání 
Mše svatá 

23. neděle v mezidobí  
9. září 
KŘÉBY 

 

Pačlavice 
Morkovice  
Prasklice 
Křéby 

9:00 
10:30 
15:00 
16:00 

Mše svatá  
Za + Františka Moronga, živou rod. a DO 
Procesí z farního kostela  
Mše sv. za poutníky a obyvatele Prasklic 

Ohlášky: V pátek 7. 9. navštívím nemocné. V neděli 9. září si při slavnostní mši svaté 

připomeneme desáte výročí obnovení poutního místa na Křébech.   

rodiče: přihlaste své děti do výuky náboženství, která probíhá na ZŠ v Morkovicích. 

Vyplněné přihlášky odevzdejte co nejdříve v sakristii nebo na faře. 
 

V tomto týdnu by měla začít oprava věže kostela v Morkovicích, kterou bude 

provádět stavební firma Rapos. Bude provedena demontáž báně, výměna havarijního 

stavu krovů, výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu věže kostela. Poté 

bude báň věže opět vyzvednuta na své místo. Oprava bude trvat 3 měsíce. 

Celkové náklady na opravu věže jsou 3,368.000,- Kč. Dotace z Ministerstva kultury 

160.000,- Kč; z Arcibiskupství olomouckého 250.000,- Kč; ze Zlínského kraje 

750.000,- Kč a Zastupitelstvo města Morkovice – Slížany schválilo dotaci ve výši 

1,200.000,-Kč. Pro farnost Morkovice zbýva zaplatit částku 1,008.000,- Kč.  

Budeme velmi vděčni za každý finanční dar.  
 

Slavnostní zahájení nového školního roku  
při mši sv. ve farním kostele v Morkovicích v pondělí 3. září 2018 

v 10:30. Zveme všechny školáky, rodiče, vyučující a farníky. 
 Budeme společně prosit o dary Ducha Svatého pro nový školní rok. 

 

Hlavní pouť na Křébech  
v neděli 9. září 2018. 

10. výročí obnovení poutního místa 

15:00 Zahájení v kostele v Prasklicích a 

procesí s obrazem Panny Marie na Křéby 

16:00 mše svatá na Křébech – celebruje 

P. Mgr. Josef Lambor, děkan, kanovník a 

probošt Kolegiální kapituly Kroměříž 

Po mši svaté zahrají a zazpívají: 

- Dechová hudba Morkovčanka 

- Sbor  AETERNUM CHÓR z Morkovic  

- Schola z Morkovic. 

       Občerstvení zajištěno. 
 

 Sbírky v srpnu 2018 Morkovice Pačlavice Prasklice 

 neděle  5. 8.  5.077,- 2.583,- 740,- 

neděle 12. 8. 5.770,- 2.361,- 1.056,- 

sbírka na opravy 19. 8. 12. 680,- 6.751,- 6.600,- 

neděle 26. 8.  5.730,- J- 2.341,- + 2.710,- 1.540,- 

 


