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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA  2018 
 

 

Jedno z velkých pokušení vedle pýchy, požitku a závislosti na bohatství je pokušení moci. Být 

tím, kdo ovládá jiné, rozhoduje o dějinách, určuje běh světa. Tato nemoc je snadno vidět na 

politicích, ale i čelních představitelích businessu, možná někdy i církve. U obyčejných lidí 

nemusí být hned zjevná. Přesto hraje velkou roli. Mít moc nad blízkými, podřízenými, ovládat v 

rodině… Je třeba vědět, že jde o nemoc, závislost, která spoutá, zaslepí a ochromí. Nejde o 

šťastné lidi! Ježíš proto stanovuje pro křesťany nové pravidlo pro ty, kdo řídí nebo vládnou: být 

služebníkem. Nenechat se obsluhovat, ale sloužit. Jak to udělat v praxi? 

   

 
1. čt. – Iz 53, 10 - 11* Kříž, oběť a vstup do plného světla Božího, to je úděl i šance služebníka, 

úděl Ježíše. Každému je nabídnuta tato cesta za Ježíšem, ale pro člověka je dost těžké tuto cestu 

pochopit a přijmout.  

Žalm 33 * odp. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. 

2. čt. - Žid 4, 14 - 16* Ježíš sestupuje k nám do naší bídy a odtud nás táhne k Otci. Kdo toto na 

sobě pocítil, je velmi šťastný. 

Evangelium - Mk 10,35-45* Ježíš jde do Jeruzaléma vstříc potupnému ponížení. Učedníci však 

zatím stále nechápou, jak dosvědčuje i jejich prosba o čestné místo. A tak Ježíšovi nezbývá, než 

je znovu poučit o pravém „žebříčku hodnot“: být tím posledním, sloužit druhým skrze 

sebedarování. 

BOHOSLUŽBY OD 21. DO 28. ŘÍJNA 2018 
29. neděle v mezidobí  

21. října 
MISIJNÍ NEDĚLE 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 
10:30 

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

pondělí 22. října 

sv. Jana Pavla II.  

Morkovice 18:30 Za + Jarmilu Churou, manžela, děti, 
vnuka a DO 

23. října --- ---  
středa 24. října 

sv. Antinína Klareta 

Morkovice 18:30 Za + Metoděje Najmana, dvoje rodiče a 
živou rodinu 

čtvrtek 25. října 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
 adorace  

pátek 26. října Morkovice 18:30 Za rodče Morongovy, živou rodinu a DO 

sobota 27. října Morkovice 
 

8:00 
 

Na poděkování za dar života s Prosbou a 
BP pro rodinu Štěpánovu 

30. neděle v mezidobí  
28. října 

Vyročí posvěcení kostela 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování s prosbou o Boží pomoc 
svátostné požehnání  

Ohlášky: Dnes je sbírka na MISIE. V neděli 28. 10. ve 3h končí letní čas!!! 

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.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V rámci oslav 100. výročí založení Československa jste srdečně zváni na  

"SLAVNOSTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT" 
v sobotu 27. října od 17.00 h v kostele sv. Jana Křtitele v Morkovicích. 

ÚČINKUJÍ: MIEŠANÝ ZBOR ROZKVET PRIEVIDZA (SR) 

            PĚVECKÝ SBOR CANTUS MORKOVICE 
 

VÝTĚŽEK BUDE VĚNOVÁN NA OPRAVU VĚŽE KOSTELA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oprava věže:  Moc děkuji za finanční dary na opravu kostela.  

Číslo účtu farnosti Morkovice: 207547249/0300 

 
Misie jsou sdělováním radostné zvěsti někomu druhému. Cítí 

se naše komunity, farnosti  schopny něco sdělovat? Je pravda, 

že jistá krize misií byla poznamenána ztrátou důvěry Západu, 

že může vyvážet hodnoty jinam. Tato ztráta důvěry je spojena 

se soustředěním se na sebe, které má také aspekty existenční. 

Co ti mohu dát? Jako Petr a Jan před chromým žebrákem. 

Sdělování evangelia pomáhá člověku svobodně chodit. Toto 

sdělení radostné zvěsti chromému právě po Letnicích ukazuje, 

jak apoštolové odpovědí žebrákovi tím, že mu dají to, co 

mají: „Stříbro ani zlato nemám. Ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista 

Nazaretského vstaň a choď!“ (Sk 3,6). Je to sdělení radostné zvěsti, která ve jménu 

Ježíšově postaví na nohy. Tento člověk začne chodit a velebí Boha. Ve jménu Ježíšově 

mají učedníci co sdělovat. 

 
„Nebojte se! 

Otevřete, ba přímo rozrazte dokořán brány Kristu! 

Otevřete svá srdce, své životy, své pochybnosti, 

těžkosti, své radosti a city jeho spásné moci 

a dejte mu vstoupit do svých srdcí. 

Nebojte se! Kristus ví, co je v člověku. 

Jedině on to ví ... !"   

 

„Není míru bez spravedlnosti, není spravedlnosti bez míru. Toto 

varování budu neúnavně opakovat těm, kdo z jakéhokoli důvodu 

chovají ve svém nitru nenávist, touhu po pomstě a po ničení.“ 


