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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9. ZÁŘÍ  2018 
 

 

Hluchý a němý je symbolem každého, kdo nerozumí. Je to Izraelita, patří mezi 

vyvolený národ, a přeci nechápe. Proč? Brání mu „ne-moc“, tedy nějaký nedostatek. 

Ježíš nepřišel odsoudit ty, kdo mají nedostatky, přišel je uzdravit. Nejde tu především o 

fyzickou omezenost, ale o duchovní limit. Není rozdíl mezi vyvoleným národem a 

ostatními národy. Všichni jsou „nemocní“ a potřebují Boží dotyk. Dovolíme Pánu, aby 

se takto dotknul nás? Stojíme o jeho uzdravení?  

 

1. čt. – Iz 35,4-7a * Text je součástí malé Izajášovy apokalypsy, ve které je hrůzný 

úděl pohanských národů v protikladu k jásotu a veselí Božího lidu. 

Žalm 146 * odp. Duše má, chval Hospodina! 

2. čt. - Jak 2,1-5 * Svatý Jakub pranýřujet víru, která je jen teoretická a skutky se 

neprojevuje. V našem textu toto téma otevírá konkrétní příklad -po mnoha staletích 

stále aktuální.  

Evangelium - Mk 7,31-37 * Ježíš Vstoupí do „čisté“ Galileje. Zde je hluchý člověk. 

Tato nemoc je symbolem nečistých, ale i nechápajících. Všichni potřebují uzdravení. 
 

BOHOSLUŽBY OD 9. DO 16. ZÁŘÍ 2018 
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 

pondělí 10. září  --- ---  

úterý 11. září --- ---  
středa 12. září 

Jména Panny Marie 

--- --- 
 

 

čtvrtek 13. září 

sv. Jana Zlatoústého 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá  
Mše svatá 
adorace  

pátek 14. září 
Povýšení sv. Kříže 

Morkovice 18:30 Za + Brablíkovy a živou rodinu 

sobota 15. září 

Panny Marie Bolestné 

Morkovice 
 

7:30 
 

Za + Marii Blešovu, manžela dceru a za 
živou a + rodinu 

23. neděle v mezidobí  
16. září 

 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  
 

7:30 
9:00 

10:30 
 

Mše svatá  
Mše svatá 
Za + rodinu Jiříčkovu, manžela a živou 
rodinu 

 

Ohlášky: Příští neděli bude sbírka na farnost. Výuka náboženství začne od pondělí 17. 

září na ZŠ v Morkovicích. Od pondělí do středy budu mimo farnost, pro službu kněze 

se můžete obrátit na pana faráře P. Radomíra Němečka do Zdounek – tel. 731 621 263. 

 

Sbírka ve farnosti Morkovice na pomoc postiženým zemětřesením v Indonesii 

vynesla 12.000,- Všem vám děkuji za vaši štědrost. 
 
Záznam z kroniky farnosti Morkovice z roku 1909  

V tomto roce 1909 opravena byla velká i malá báně i laterna věže kostela našeho 

nákladem 2.226,- K. K čemuž přispěno 300,- K z kostelního vlastního jmění. Střecha 
šindelová nahrazena byla střechou plechovou a červeně byla natřena. 

 

Budeme velmi vděčni za každý finanční dar.  

Číslo účtu farnosti Morkovice: 207547249/0300 

 

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. 
 
 

VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ ZAČNE OD PONDĚLÍ 17. ZÁŘÍ 2018 

Den Ročník Čas 

Pondělí 1. třída 12:00 – 12:45 

Pondělí 2. a 3. třída 12:50 – 13:35 

Pondělí 4. 5. a 6.  třída 13:45 – 14:30 

Pátek 7. 8. a 9. třída 13:45 – 14:30 

 


