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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 14. ŘÍJNA  2018 
 

 

Přísloví praví: „Sytý hladovému nevěří.“ Čím větší bohatství a komfort užíváme, tím více si náš 

život bez toho ani neumíme představit. Apoštol Petr říká: „My jsme opustili všechno…“ Je to 

pro běžného člověka reálné? Bohatý člověk z evangelia trpěl jednou ze základních duchovních 

nemocí: byl závislý na své jistotě. Jedinou skutečnou jistotou je Bůh. Šlo o jeho srdce, které 

bylo schopné ctít Boha jen z pozice člověka bezpečně skrytého za jistotami, které si vybudoval 

či zdědil. V takové situaci není schopen své bohatství proměnit k něčemu, co ponese užitek. 

Bohatství už není nástrojem, ale poutem, které neumožňuje svobodný vztah. Výzva tedy nezní: 

„Všechno hned rozdejme.“ Ale: „Postavme svoje jistoty především na Bohu.“ Je moudré 

hospodařit, plánovat, šetřit! Ale nikoli ochrnout úzkostí. Možná dnes nejde ani tolik o peníze, 

jako o náš čas nebo potřebu být výslovně oceněn ostatními či pocit velké volnosti a 

nezávislosti…    

 
1. čt. – Mdr 7,7-11 * Zmiňovaná moudrost není ani tak chytrostí, ale skutečným uměním 

života. Vede k Bohu. 

Žalm 90* odp. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. 

2. čt. - Žid 4,12-13 * Listu Židům obhajuje legitimitu Kristova kněžství, a tím také vykoupení a 

předkládá důkazy z Písma. Jde o moc a sílu Božího slova. 

Evangelium - Mk 10,17-30 * Život věčný není jen otázkou splnění předpisů. Jde o svobodu 

srdce, v níž opustíme vlastní svět jistot a opřeme se o Boha. 

BOHOSLUŽBY OD 14. DO 21. ŘÍJNA 2018 
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 

pondělí 15. října 

sv. Terezie z Avily 

Morkovice 18:30 Za+Karla Slezáka, manželku a živ. rodinu 

16. října 

sv. Hedviky 

Pačlavice 9:30 Mše svatá (domov důchodců) 

středa 17. října 

sv. Ignáce z Antiochie 

Morkovice 18:30 Za + Štěpána Přikryla a DO 

čtvrtek 18. října 

sv. Lukáše  

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
 adorace  

pátek 19. října Morkovice 18:30 Za + rodinu Jurovu a Blešovu 
sobota 20. října Morkovice 

Morkovice 
8:00 

18:30 
Za ochranu a BP pro děti a jejich rodiny 
Modlitba růžence za misie 

29. neděle v mezidobí  
21. října 

MISIJNÍ NEDĚLE 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Za farnost 
Za rodiše Fránkovy, 2 zetě a živu rodinu 

Ohlášky: Příští neděle bude sbírka na MISIE. Farní rady z našich farností se sejdou ve 

čtvrtek 18. 10. v 19:00 v Morkovicích na faře. V sobotu 20.10. bude pro děti na faře od 

15:00 farní dílnička. V sobotu večer v 18:30 vás zvu na společnou modlitbu radostného 

růžence za misie – MISIJNÍ MOST MODLITBY 

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: Ve věži se našla měděná schránka o velikosti 11 x 5 x 6cm. Byly zde 

uloženy dvě mince z roku 1742 a dva písemné vzkazy napsané v latině.  

Část přeložené listiny:  

Roku 1703, dne 23. července. Tato věž byla postavena ke cti Boží a svatého Jana Křitele. 
V době papeže Clementa XII., během panování římského císaře Leopolda I., pod biskupem 
olomouckým Karlem III. Lotrinským… 
…toto napsal pro budoucí generace Martin Karel Kučeřík, farář Morkovic a Počenic, 
narozen na Moravě ve Vlachovicích.  
 

 Moc děkuji za finanční dary na opravu kostela.  

Číslo účtu farnosti Morkovice: 207547249/0300 

 

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 21. října 2018 

Drazí bratři a sestry, protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Sv. otce všichni 

věřící spojují ve společném úsilí na podporu celosvětových misií, chci Vás pozdravit a 

upřímně Vám poděkovat za Vaši pomoc v uplynulém roce. 

Při nedávné cestě za knězem a misionářem z naší země do Mexika jsem měl možnost 

navštívit farnost, jejíž rozloha je srovnatelná s naší jednou diecézí. Překvapilo mě, že tak 

velké území mají na starosti pouze dva kněží, a to jednomu z nich je přes 70 let. Do mnoha 

míst se nedostanou ani jednou za měsíc! Obrovské vzdálenosti do místních společenství 

překonávají pěšky, autem nebo lodí za neustálého vedra. My si jen těžko dokážeme 

představit život v takových podmínkách. O to krásnější je skutečnost, že právě vy jste 

svými dary pomohli ulehčit jejich těžký život v misiích, některým lidem jste umožnili 

vzdělání nebo přispěli k důstojnějšímu životu v jejich společenství. Vaše modlitby, osobní 

oběti i dary jsou konkrétní pomocí, kterou vám jistě nezapomenou, a Bůh Vám odplatí 

odměnou nevyčíslitelnou. Mám radost z toho, že díky Vaší loňské štědrosti můžeme 

pomoci chudým lidem v pěti zemích tří kontinentů částkou více než 14 milionů korun. 

Díky Vaší pomoci jsme přispěli do celosvětové „pokladnice“, ze které Papežské misijní 

dílo šíření víry podpořilo pastorační projekty, katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí, 

řeholní kongregace a diecézní organizace v misijních oblastech, kteří to nejvíce potřebují. 

Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim 

blízkým žehná jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl 

v České republice 


