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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 4. LISTOPADU  2018 
 

 

Bylo by zajímavé vytvořit anketu, kdo z nás má rád jaké přikázání. Ale snadno tak ztratíme to 

nejpodstatnější z Desatera! Všechny příkazy stojí na základním pilíři, kterým není nějaký 

předpis či soubor norem, ale vztah. Lidský život je utvářen dvěma základními vztahy: k lidem a 

k tomu, kdo nás přesahuje. Lze vším pohrdat, lze žít ve strachu, ale také lze Boha i člověka 

milovat. Zákoník z evangelia sice Ježíše zkouší, ale ptá se správně na to nejpodstatnější. A Ježíš 

ukazuje, že jeho učení se nijak neodlišuje od linie Bohem zjevených pravd vtisknutých do Tóry. 

Jak odpovíme my? Které přikázání je pro nás osobně nejdůležitější? 

 

1. čt. – Dt 6,2-6 Náš text obsahuje jednu z nejslavnějších pasáží Starého zákona, tzv. Šema 

Israel. Jde o vyznání i závazek víry. 

Žalm 18 * odp. Miluji tě, Hospodine, má sílo! 

2. čt. - Žid 7,23-28* Text si klade základní otázku o Kristově kněžství a jeho oběti. Vyjadřuje 

podstatu Kristova kněžství ve srovnání se starozákonním kněžstvím. 

Evangelium - Mk 12,28b-34* V závěru Markova evangelia Ježíš dostává poslední otázky, 

svým způsobem nejzásadnější. 

BOHOSLUŽBY OD 4. DO 11. LISTOPADU 2018 
31. 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 

pondělí 5. listopadu Morkovice 17:30 Za + Karla Štětiny, manželku, děti a živou 
rodinu 

úterý 6. listopadu Lhota 17:00 Za všechny zemřelé ze Lhoty 
středa 7. listopadu 

 

Morkovice 
 

17:30 
 

Za + Marii Obručovu, manžela, dceru a 
vnuka 

čtvrtek 8. listopadu 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za + Ludmilu Dobešovou a syna 

pátek 9. listopadu 
Posvěcení Lateránské 

baziliky 

Morkovice 17:30 
 

Za + Jana Romana a rodiče z obou stran 
 

sobota 10. listopadu 

sv. Lva Velikého 

Morkovice 
 

8:00 
 

Za neteře a synovce a prosbu o Boží 
pomoc 

32. neděle v mezidobí  
11. listopadu 

HODY V PAČLAVICÍCH 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Za farníky a obyvatele Pačlavic 
Za Boží požehnání pro rodinu Blešovu 

 

Ohlášky: Dnes 4.11. je sbírka na Charitu. Dnes 4.11. při pobožnosti na hřbitově 

v Morkovicích se nejdříve společně pomodlíme u kříže a potom bude požehnána pamětní 

deska se jmény kněží, kteří byli pohřbeni v Morkovicích a nemají svůj pomník. 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. Adventní duchovní obnova bude v 

sobotu 8. 12. 2018 v Morkovicích v sále hasičárny. Obnovu povede P. Mgr. Marek 

Franciszek Jarosz, farář z Kvasic. 
 

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

Číslo účtu farnosti Morkovice: 207547249/0300 
 

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

 

BENEFIČNÍ KONCERT 

UČEDNÍCI Josef Hrubý a Daniel Černín  

a SCHOLA Z MORKOVIC 

11. listopadu 2018 v 15:00 v kostele v Morkovicích  

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Přípravu na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 
Listopad 2018: ZEMŘELÍ SVĚDCI VÍRY A MISIONÁŘI 

Zamyšlení a z něj vyplývající modlitba: 

Bůh – Zachránce od věčné smrti  

Svatý Josef – patron šťastné smrti  

Církev je společenství živých i mrtvých   

Žijící křesťané  jako pomocníci duším v očistci 

Svátost nemocných jako Boží pomoc trpícím. 

 

…  Někdy se zdá, že jsme svými silami nedosáhli žádného výsledku, avšak misie není 

obchod či podnikatelský projekt, ani humanitární organizace, není to podívaná, jejíž 

účastníky přitahujeme svojí propagandou, abychom je pak spočítali; je něčím mnohem 

hlubším, co uniká každému měření. Možná Pán využije našeho vynaloženého úsilí, aby 

žehnal na jiném místě světa, kam nikdy nepřijdeme. Duch Svatý působí, jak chce a kde 

chce; dejme se cele, ale bez nároku vidět nápadné výsledky. Vězme jen, že nezbytné je 

sebedarování. Učme se spočívat v něžné náruči Otcově uprostřed našeho kreativního  

 a velkorysého odevzdání. Jděme co nejusilovněji vpřed, ale nechme, aby našemu úsilí dal 

plodnost On tak, jak chce.  (Evangelii Gaudium: Čl. 279) 
 

Sbírky v říjnu 2018 Morkovice Pačlavice Prasklice 

 neděle  7. 10.  12.097,- 2.880,- 790,- 

neděle 14. 10. 17.745,- 2.885,- 1.828,-   900,-,       

sbírka na MISIE  21. 10. 12.377,-   9.225,-- 5.700,- 

neděle 28. 10. 24.103,- 3. 061,- 1.355,- 

benefiční koncer 27. 10.  8.400,-   

 


	Ohlášky: Dnes 4.11. je sbírka na Charitu. Dnes 4.11. při pobožnosti na hřbitově v Morkovicích se nejdříve společně pomodlíme u kříže a potom bude požehnána pamětní deska se jmény kněží, kteří byli pohřbeni v Morkovicích a nemají svůj pomník. V neděli ...

