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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 23. ZÁŘÍ  2018 
 

 

Kde končí správná snaha zajistit sebe a blízké a kde začíná sobectví? Ježíš mluví k 

učedníkům o Božím plánu záchrany nejen učedníků, ale lidstva v jeho dějinách. 

Apoštolové ale přemýšlejí nad nejbližšími dny a nad tím, jak se udržet v Pánově přízni. 

Když by stejnou úvahu o „udržení se v přízni“ nahlíželi perspektivou Božího plánu, 

okamžitě by věci byly jasné. Není chybou hledat výhody. Chybou je hledat výhody pouze 

pro nejbližší čas bez ohledu na cíl, ke kterému kráčíme, a na ty, kteří jdou s námi.  

 

 

1. čt. – Mdr 2,12a.17-20* Kniha Moudrosti - její hlavní téma je umění žít v souladu s 

Bohem. Pošetilci nechtějí o souladu či „poslušnosti Bohu“ slyšet a vysmívají se jí. 

Žalm 54* odp. Pán mě udržuje naživu. 

2. čt. - Jak 3,16 – 4,3* Svatý Jakub rozvíjí ve třetí kapitole otázku pravé moudrosti, kterou 

vykresluje na konkrétních příkladech. 

Evangelium - Mk 9,30-37* Ježíš učedníky připravuje na svoji smrt a vzkříšení. Ale oni 

řeší otázku svých kariérních pozic. Ježíš tak zakouší od učedníků nepochopení. 

 

BOHOSLUŽBY OD 23. DO 30. ZÁŘÍ 2018 
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 

pondělí 24. září  Prasklice 
Morkovice 

15:00 
18:30 

Pohřeb paní Ludmily Foltýnové 
Za živou a + rodinu Cihelkovu a DO 

úterý 25. září --- ---  
středa 26. září 

sv. Kosmy a Damiána 

Morkovice 18:30 Za křesťanský život v rodinách a nová 
duchovní povolání 

čtvrtek 27. září 

sv. Vincence z Pauly  

Prasklice 
Morkovice 

17:30 
18:00 

Mše svatá  
adorace za náš národ 

pátek 28. září 
sv. Václava 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:30 

Mše svatá 
Za + rodiče Pěnčíkovy, zetě a živou 
rodinu 

sobota 29. září 

svátek archandělů 

Morkovice 
 

8:00 
 

Za + Růženu Štěpánkovu, manžela a 
živou rodinu 

26. neděle v mezidobí  
30. září 

 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá  
Mše svatá 
Za + manžela a živou rodinu Štěpánkovu 

 

Ohlášky: Dnes poděkujeme při mši svaté za letošní úrodu. Příští víkend budou 

v Morkovicích v kostele společné modlitby matek. V pátek, v sobotu a v neděli po 

mši svaté. 

 

Oprava věže: Číslo účtu farnosti Morkovice: 207547249/0300 

 
SVATÝ VÁCLAV – HLAVNÍ PATRON ČESKÉHO NÁRODA 

Jak promlouvá svatý Václav do našeho života? Jak 

následovat "dědice" české země? Na pomoc nám 

přicházejí slova známé písně: "Nikdy nezahyne 

národ…., dokud bratr bude bratru odpouštět". Tento 

Václavův odkaz je velmi konkrétní. Kdo z nás se 

nepotýkal s tím, jak odpuštění "nejde", jak se stále 

vrací zahořklost a touha oplatit stejnou mincí? Tyto 

zkušenosti, společné nám všem, vedou k zjištění, že 

odpuštění je jakési mučednictví! Vždyť vyžaduje 

sebezapření, úsilí vzdát se nároků na pomstu. Odpustit 

však neznamená nechat stranou spravedlnost! Odpustit 

znamená vzdát se zloby vůči druhému, nepřát mu zlo. 

Odpuštěním tedy následujeme našeho národního patrona.  

 

 

 

Modlitba za národ 

 

Všemohoucí věčný Bože,  

na přímluvu svatého Václava,  

dědice české země,  

přijmi naše prosby za ty,  

kteří nám vládnou:  

 

dej jim ducha moudrosti a prozíravosti;  

ať respektují Tvůj spravedlivý řád,  

hájí lidskou důstojnost 

a život každého člověka 

od početí až do přirozené smrti; 

 

ať podporují zdravou rodinu 

založenou na celoživotním 

věrném svazku muže a ženy; 

 

 

 

 

ať poctivě spravují svěřený majetek 

a svým jednáním dávají 

dobrý příklad celé společnosti; 

 

ať jsou zodpovědní vůči dalším 

generacím, 

probouzejí touhu po dětech 

a jejich dobré výchově. 

 

Nás pak naplňuj Svatým Duchem 

a veď ke svědomitosti, 

abychom svým životem přispívali 

ke šťastné budoucnosti národa 

a zodpovědně rozhodovali. 

 

O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. 

Amen. 

 

 



 

 

 

 


