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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. ZÁŘÍ  2018 
 

 

Dnešní texty jsou velmi kritické. Ve všech čteních potkáváme „malého“ člověka, který 

se snaží získat výhodu na úkor někoho druhého. Nerozumí nebo nechce vidět věci 

pohledem „krále“, ale jde mu čistě o jeho malé já. Druhými lidmi zřejmě pohrdá nebo 

jsou mu lhostejní. Ale Bůh vnímá všechny! Proto následuje ostrá kritika: Slova o 

useknutí ruky či nohy nejsou myšlena doslovně, ale ukazují, jak radikálně máme řešit 

koketování se zlem, sobectvím a pokušením.   

 

 

1. čt. – Nm 11,25-29 * Příběh o prorokování, situovaný do doby putování po poušti, je 

jedním z prvních starozákonních textů o působení Ducha Božího.  

Žalm 19* odp. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. 

2. čt. - Jak 5,1-6 * Jakubova obžaloba těch, kteří se domnívají, že mají veškerou 

budoucnost ve svých rukou. Ostrá slova jsou i dnes voláním po spravedlivé mzdě. 

Evangelium - Mk 9,38-43.45.47-48 * Ježíš povzbuzuje učedníky, aby byli velkorysí 

vůči ostatním a důslední vůči sobě samým. Jak to vypadá s mojí velkorysostí a 

důsledností? 

 

BOHOSLUŽBY OD 30. ZÁŘÍ DO 7. ŘÍJNA 2018 
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 

pondělí 1. října 

sv. Terezie z Lisieux 

Morkovice 18:30 Za + Marii a Františka Najmanovy, 2 
rodiče a živou rodinu 

úterý 2. října 

sv. andělů strážných 

Morkovice 18:30 Za + Vladimíra Jablůnku a Boží 
požehnání pro živ. rodinu 

středa 3. října Morkovice 18:30 na poděkováni za společný život 

čtvrtek 4. října 

sv. Františka z Assisi  

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá  
Mše svatá 
adorace  

pátek 5. října 
sv. Faustyny Kowalské 

Morkovice 
Morkovice 

17:00 
18:30 

svátost smíření 
Za + rodiče Jiříčkovy, zetě a živou rodinu  

sobota 6. října 

sv. Bruna 

Morkovice 
Prasklice 

8:00 
17:00 

Za+Františka Nábělka, 2 manželky a dcery 

Mše svatá               ( z neděle) 

27. neděle v mezidobí  
7. října 

Pačlavice 
Morkovice  

9:00 
10:30 

Mše svatá 
Prosba o BP a ochranu P. Marie pro 
rodinu Králíkovu a Štěpánkovu 

Ohlášky: V pátek navštívím nemocné. V sobotu 6. října jsou opět na faře 

v Morkovicích hry pro děti od 15:00. Začíná říjen - měsíc růžence nezapomínejme 

na tuto modlitbu. Vzadu na nástěnce se zapojte do modlitby růžence za papeže 

Františka. Za každý desátek přilepte jedno kolečko.  

PAPEŽ FRANTIŠEK vyzývá věřící na celém světě, aby se růženec během měsíce 
října modlili na zvláštní úmysl, totiž za jednotu církve proti ďáblu, rozdělujícímu 

křesťanské společenství, a za tím účelem přidávali ke každodenní modlitbě růžence 

mariánskou modlitbu Pod ochranou Tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli, braň 
nás v boji.  
 

Oprava věže: Z lucerny věže byl sundán zvon – umíráček – který nese jméno sv. 

Barbora a pochází z roku 1719. V tomto týdnu by měla být jeřábem sundána báň věže.  

Moc děkuji za finanční dary na opravu kostela.  
Číslo účtu farnosti Morkovice: 207547249/0300 

 

Sv. František - byl synem bohatého obchodníka z Assisi. Z 

lásky ke Kristu všechno bohatství opustil. V době, kdy se 

materialismus rozrůstal i v údech Církve, začal ji František 

obnovovat nastoupením cesty v absolutní chudobě a životem 

podle evangelních rad. Založil nový řád "Menších bratří" a jeho 

františkánské větve pro ženy a laiky žijící ve světě. Prioritou a 

nejvyšší hodnotou v jeho životě byla LÁSKA. S ní souvisel i 

jeho soulad s přírodou. Jeho nejhlubší láska k Spasiteli a touha 

po spáse duší byla doplněna darem stigmat, která ho ještě více 

připodobnila ke Kristu. Zemřel ve věku 44 let. 
 

 

MODLITBA SV. FRANTIŠKA 

Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje: 

kde je nenávist, ať přináším lásku, 
kde je urážka, ať přináším odpuštění, 

kde je nesvornost, ať přináším jednotu, 
kde je omyl, ať přináším pravdu, 

kde je pochybnost, ať přináším víru, 

kde je zoufalství, ať přináším naději, 
kde je temnota, ať přináším světlo, 

kde je smutek, ať přináším radost. 

 
 

Pane, učiň, ať nechci být tolik utěšován, 

 jako spíše utěšovat, 
být chápán, jako spíše chápat, 

být milován, jako spíše milovat. 
Neboť je toto: kdo se dává, ten přijímá, 

kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán, 

kdo odpouští, tomu je odpuštěno, 
kdo umírá, ten povstává k věčnému životu. 

….………………………………………… ……………………………………………. 

Řekli o růženci: 

"Růženec je mou každodenní a milovanou modlitbou. A musím říct, že je modlitbou 

zázračnou, zázračnou ve své jednoduchosti a ve své hloubce " Jan Pavel II. 

  "Pokud chcete, aby ve vašich domech panoval pokoj, modlete se v rodině růženec."  

 Sv. Pius X.  

 "Jaký význam má neustálé odříkání modlitby Zdrávas? Když propleteš všechny 

pavučinky, zastavíš i tygra. " Sv. Matka Tereza  

 


