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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 7. ŘÍJNA  2018 
 

 

Manželství bylo i pro starověkého Izraelitu velké téma. Jak otázka rozvodu, tak i vztahu k 

dětem. Bůh ale skrze svého Syna říká jasně: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Slovo 

„spojil“ lze překládat jako „spojil jedním společným jhem“, tedy formou, jak společně 

táhnout za jeden provaz (či spíše oj). Ale současně se zde mluví o spojení muže a ženy, 

dvou polarit, které se vzájemně doplňují. Díky tomu dítě vidí jak mužský, tak ženský vzor 

a dostává základní vybavení, jak se orientovat v dalším životě. Dnes se tento pohled 

zpochybňuje. Je dobré snažit se porozumět důvodům takového zpochybnění. Ale nelze 

nevidět, že jde o Boží pohled a nejen lidskou konstrukci.   

 

 
1. čt. – Gn 2,18-24* Žena - je to jediný možný protějšek pro člověka (muže) a spojení 

muže a ženy pak může oboustranně znamenat "nalezení toho, co chybí". Dva v manželství 

jsou potom jedno. 

Žalm 128* odp. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. 

2. čt. - Žid 2,9-11* Úvaha o andělech, kteří jsou velmi vážení, ale Boží Syn je vznešenější 

a my, lidé, jsme skrze Krista přijati za bratry tohoto vznešeného Syna Božího. 

Evangelium - Mk 10,2-16* Uvedený úryvek poukazuje na náročnost evangelia, ale také 

závaznost Božího rozhodnutí. Hned vzápětí Marek ukazuje, že Ježíš nebyl nepřátelský 

rodině a dětem. 

 

BOHOSLUŽBY OD 7. DO 14. ŘÍJNA 2018 
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 

pondělí 8. října --- ---  

úterý 9. října --- ---  
středa 10. října --- ---  

čtvrtek 11. října 

sv. Jana XXIII.  

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Bohoslužba slova a sv. přijímání 
Bohoslužba slova a sv. přijímání 
adorace (mše svatá) 

pátek 12. října 
sv. Radima 

Morkovice 18:30 Za + Vojtěcha Horáka, rodiče a bratry  

sobota 13. října 

památka P. Marie 

Křéby 15:00 
15:30 

modlitba radostného růžence 
Za farníky a poutníky 

28. neděle v mezidobí  
14. října 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
 Na poděkování za 60 let života 

Ohlášky: V pondělí 8. října nebude náboženství. Farní rady z našich farností se sejdou ve 

čtvrtek 18. 10. v 19:00 v Morkovicích na faře. Od neděle do čtvrtka budu mimo farnost, 

pro službu kněze se můžete obrátit na pana faráře P. Radomíra Němečka do Zdounek – tel. 

731 621 263. 
 

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: Moc děkuji za finanční dary na opravu kostela.  

Číslo účtu farnosti Morkovice: 207547249/0300 

 

Mše svatá Křéby u Prasklic - sobota 13. října 2018  
Zahájení v 15:00 u 9. zastavení křížové cesty  

modlitbou bolestného růžence, 

 procesí na Křéby a mše sv. v 15:30 

(Při nepříznivém počasí mše svatá v kostele v Prasklicích) 
 
Ve středu 3. října začala ve Vatikánu řádná biskupská synoda na téma: „Mladí lidé, víra 

a rozlišování povolání“. Synoda probíhá až do 28. října a účastní se jí 267 zástupců 

biskupských konferencí z celého světa. Českou republiku reprezentuje plzeňský biskup 

Tomáš Holub a synody se účastní také husitská farářka Martina Viktorie Kopecká jako 

zástupkyně Světové rady církví. 

 

Modlitba za mládež 

Pane Ježíši, prosíme Tě za všechny mladé lidi. 

Ať stále nalézají pochopení a přijetí v Tvé církvi. 

Dej se jim poznat jako Ten,  

kdo miluje všechny lidi bez rozdílu. 

Zažehni v jejich srdcích touhu sloužit Ti  
a nasazovat se pro šíření Tvého království. 

Posílej jim do cesty takové průvodce životem, 

kteří je povedou správným směrem. 

Dej jim odvahu a vytrvalost k životu podle Tvé vůle. 

Amen. 
 

Sbírky v září 2018 Morkovice Pačlavice Prasklice 

 neděle  2. 9.  4.972,- 2.065,- 900,- 

neděle 9. 9. 4.675,- 800,- + 3.287,- 660,- + 6.577,- 

sbírka na opravy 16. 9. 27. 135,- 7.911,- 1.410,- 

neděle 23. 9.  4.800,- + 4.861,-  4.390,- 1.080,- 

neděle 30. 9. 22.000,- + 4.361,- 2.695,- 3.844,- 



 


	Modlitba za mládež

