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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 28. ŘÍJNA  2018 
 

 

Bartimaios zde zastupuje nemalou skupinu, totiž úplně každého, komu není lhostejné, že 

kolem prochází Bůh. A Ježíš jeho nouzi vidí. Jde o vzorové setkání člověka s Bohem. 

Tento muž bez perspektivy dostává příležitost žít. Jeho Stvořitel ho oslovuje a mění jeho 

prázdnotu v naplněný život. Podstatná je poslední věta evangelia. Uzdravený žebrák 

neodchází za svými zájmy, ale jde za Kristem. 

1. čt. – Jer 31,7-9 Text spadá přibližně do období po první deportaci (597 př. Kr.), kdy byla 

část obyvatel Jeruzalém obležen do Babylonu. Jeremiáš prorokuje: „…přivedu je zpět… 

Žalm 126 * odp. Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost. 

2. čt. - Žid 5,1-6* Autor listu rozebírá, zda mohl být Ježíš veleknězem, který přinesl oběť 

za nás všechny.  

Evangelium - Mk 10,46-52* Na slepci lze ukázat, co znamená „setkat se s Kristem“ Nejen 

být uzdraven, ale poté jako učedník následovat Pána a vstoupit s ním do Jeruzaléma 

 

BOHOSLUŽBY OD 28. ŘÍJNA DO 4. LISTOPADU 2018 
30. neděle v mezidobí  

28. října 
Vyročí posvěcení kostela 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování s prosbou o Boží pomoc 
svátostné požehnání a Te Deum 

pondělí 29. října Morkovice 
Morkovice 

17:00 
18:30 

svátost smíření 
Za + Jana Romana a za živou rodinu 

30. října Pačlavice 17:00 svátost smíření 
středa 31. října 

sv. Wolfganga 

Prasklice 
Prasklice 

17:00 
18:00 

svátost smíření 
Mše svatá 

čtvrtek 1. listopadu 

Všech svatých 

 

Pačlavice 
Pačlavice 
Morkovice 

16:00 
17:00 
18:30 

Pobožnost na hřbitově 
Mše svatá 
Za + Ludmilu Dobešovou a syna 

pátek 2. listopadu 
Vzpomínka na všechny 

věrné zemřelé 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

16:30 
17:45 
18:30 

Za duše v očistci 
Na úmysl svatého otce 
Za zemřelé kněze z našich farností 

sobota 3. listopadu Morkovice 
Pornice 
Pornice 

8:00 
15:30 
16:15 

Za + Františka Hanáka, manželku a děti 
Za všechny zemřelé z Pornic 

Pobožnost na hřbitově 

30. neděle v mezidobí  
4. listopadu 

 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
Morkovice 
Prasklice 

7:30 
9:00 

10:30 
14:30
16:00 

Mše svatá 
Mše svatá. 
Poděk.za dar života a za živ.+rodinu Lejsalovu 

Pobožnost na hřbitově 
Pobožnost na hřbitově 

 

Ohlášky: V pátek 2. listopadu navštívím nemocné. Hry pro děti na faře budou v sobotu 3. 

11. v 15:00. Příští neděli 4.11. bude sbírka na charitu. V neděli 11.11. oslavíme 

v Pačlavicích svátek sv. Martina – Hody. V neděli 11. listopadu bude v kostele 

v Morkovicích koncert, při kterém zahraje a zazpívá Josef Hrubý a Daniel Černín z 

křesťanské kapely Učedníci a schola z Morkovic. Na hřbitově v Morkovicích byla 

v červnu letošního roku umístěna pamětní deska se jmény kněží, kteří byli pohřbeni 

v Morkovicích a nemají svůj pomník. Děkuji paní B. Hauschwitzová, paní L. Jiříčková a 

paní B. Albrechtovou, které tento projekt vymyslely a zorganizovaly a Městu Morkovice – 

Slížany za finanční dar. Při nedělní pobožnosti na hřbitově – 4.11. 2018 - bude pamětní 

deska požehnána. 

 

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

Číslo účtu farnosti Morkovice: 207547249/0300 

 
 

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH 
V Pačlavicích ve čtvrtek 1.11. v 16: 00 

 

V Pornicích v sobotu 3.11. v 16:15 
 

V Morkovicích v neděli 4.11. ve 14:30 
 

V Prasklicích v neděli 4.11. v 16:00 

 
ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI -  

1. a 2. listopadu je možné při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné 

odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. 

zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se 

v kostele modlitbu Páně a vyznání víry. 

1.-8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při splnění tří 

obvyklých podmínek, navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé.  

 

Pane, dej jim věčné odpočinutí a věčné světlo ať jim svítí 

  

Z farní kroniky – rok 1918 

Válka zuří dále, třebas se jí mladistvý císař Karel I. snažil uzavříti 

mírem. Každý touží po ukončení války a po uzavření míru. Již ledacos 

do veřejnosti probleskovalo, ale  jen šeptem pro bázeň před úřady a 

vojenskými soudy. Tak nastal den 28. říjen 1918 a sním svoboda 

našemu národu, svoboda politická, svoboda hospodářská a svoboda samosprávy.  Na 

zříceninách bývalé říše Rakouska – Uherska zřízeny samostatné státy dle národnosti. 

Nadšení bylo veliké. Na Morkovském náměstí sešli se svorně spolky včech politických 

stran, aby vyslechly slavnostní proslov pana Pastyříky, řídícího školy ve Slížanech, Mluvil 

o významu svobody pro náš národ. Mluvil věcně. Pak bylo pokračování slavnosti 

v místnosti každého spolku. Toho dne byla v kostele slavná mše svatá. Při níž o významu 

svobody promluvil místní farář. Konečně nadešel konec hrozné války.   



 


