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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 16. ZÁŘÍ  2018 
 

 

V běžných rozhovorech s lidmi lze často objevit několik očekávání, která je přivádějí k diskusi 

o Bohu. Tím prvním je zvědavost, resp. touha po nějakém zajímavém zážitku. Jiní lidé 

očekávají, že Bůh vyřeší jejich problém. Další se k němu připojí, protože je to velký vůdce a 

oni se mohou schovat ve stínu někoho mocného. Ale ani jedna ze skupin nehledá Boha pro něj 

samotného. Jenže právě o to jde. A má to také svoje překážky. A právě tyto bariéry dělící 

člověka od Boha Ježíš odstranil svou obětí. V tom spočívá mesiášství, abychom my měli 

otevřený přístup k Bohu. A Ježíš ukazuje, co znamená být blízko Bohu: je to sebevydání do 

absolutní míry. Toto sebedarování dělá nejen člověk, ale především Bůh! Ač to na první pohled 

vypadá jako strašlivá oběť smrti, ve skutečnosti je to jediná cesta k plnosti života.  

 

1. čt. – Iz 50,5-9a* Ocitáme se v babylonském zajetí. Není to Bůh, kdo opustil svůj lid, ale 

Izrael odešel od Pána. Hospodin ale neustoupí ze své věrnosti a záměru Izrael zachránit. 

Žalm 116 * odp. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. 

2. čt. - Jak 2,14-18* O živé víře má smysl mluvit jen tam, kde je podložena skutečnými činy. 

Evangelium - Mk 8,27-35* Učedníci potřebují nejen objevit Ježíše jako mocného divotvůrce, 

ale především začít chápat jeho mesiánský úkol. Proto Pán na Petrovo vyznání reaguje první 

předpovědí své smrti a vzkříšení.. 

BOHOSLUŽBY OD 16. DO 23. ZÁŘÍ 2018 
24. 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 

pondělí 17. září  Morkovice 18:30 Za živ.rodinu Okálovu a + rodiče Okálovy 

úterý 18. září Pačlavice 9:30 Mše svatá ( domov důchodců) 
středa 19. září Morkovice 18:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní a 

dar zdraví 

čtvrtek 20. září 

sv. Ondřeje Kim 

Taegona a druhů 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá  
Mše svatá 
adorace  

pátek 21. září 
sv. Matouše 

Morkovice 18:30 Za + rodinu Volkovu a DO 

sobota 22. září 

sv. Mořice 

--- 
 

--- 
 

 

25. neděle v mezidobí  
23. září 

 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  
 

7:30 
9:00 

10:30 
 

Mše svatá  
Mše svatá 
Na poděkování za Boží milosti a ochranu 
Panny Marie 

 

Ohlášky: Dnes je sbírka na farnost. Příští neděli poděkujeme při mši svaté za letošní 

úrodu. Výuka náboženství začne od pondělí 17. září na ZŠ v Morkovicích. Moc děkuji 

všem, kteří jste pomohli s přípravou a organizací pouti na Křébech i vám všem, kteří 

jste přišli prožít čas modlitby a měli jste i čas na vzájemné setkání.   

 
Milí rodiče, 

v pátek 21. září je pro děti 2. – 9. třídy navštěvující náboženství připravena pouť na 

Svatý Kopeček (bazilika a ZOO). Odjezd autobusů z Kroměříže je v 8.00 hod od 

kostela sv. Jana, návrat v 15.30 na stejné místo. My z Morkovic pojedeme linkovým  

autobusem do Kroměříže v 7:35 z náměstí v Morkovicích. Návrat do Morkovic 

16:15 Děti omluvte z vyučování běžným způsobem, nezapomeňte jim odhlásit ve 

škole oběd. S sebou si děti vezmou průkaz pojištěnce (předají ho při nástupu do 

autobusu), nebo jeho kopii. Budou potřebovat svoje jídlo a pití,v případě chladnějšího 

počasí pevnější obuv, příp. Pláštěnku. Farnost hradí cestu a vstup do ZOO. 

Prosím potvrďte svůj souhlas s účastí Vašeho dítěte buď na číslo – 731 621 239 nebo 

na mail famorkovice@ado.cz  Děkuji. 

 

 

Oprava věže: Tento týden bylo dostavěno lešení. V úterý začne zpevňování báně 

věže, aby bylo možné ji celou jeřábem sundat, rozebrat a začít stavět novou.  

Budeme velmi vděčni za každý finanční dar.  

Číslo účtu farnosti Morkovice: 207547249/0300 

 
sv. Ludmila Narodila se kolem roku 860 na knížecím 

dřevěném hradu Pšov nad soutokem Labe a Vltavy v 

Čechách, severně od Prahy. Byla provdána za knížete 

Bořivoje, který po sňatku přijal křest od sv. Metoděje. I 

Ludmila přijala křesťanskou víru a horlivě ji praktikovala. 

V lásce k slovanské bohoslužbě vychovala své syny 

Spytihněva a Vratislava i vnuka Václava. Po smrti 

Vratislava se usadila na vdovském sídle Tetíně u Berouna, 

kde byla od najatých vrahů uškrcena.   

 
 

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 

 

mailto:famorkovice@ado.cz

