
HHHlllaaasss   oooddd   JJJooorrrdddááánnnuuu  

informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 11. LISTOPADU  2018 
 

 

Vyprávění o daru vdovy může na první pohled vypadat jako diskuse nad problematikou 

kostelních sbírek. Ale Ježíš směřuje jinam. Neporovnává výši darů či výdajů, ale míru, jakou se 

člověk spoléhá na Hospodina. Téměř každého napadne otázka: „Nebyla tato žena 

nezodpovědná? Měla přeci být rozumná a nechat si to, co měla na živobytí.“ Ježíš nechválí 

nezodpovědnost. Všímá si odevzdanosti této ženy, která se na Boha zcela spolehla, jakkoli její 

situace vypadala bezvýchodně. Ona Bohu svěřila celý svůj život. Ježíš zvěstuje Boha, jeho 

pohled na svět, nabízí cestu k němu a očekávání, která Bůh má. To vyžaduje odpověď hodnou 

samotného Boha: dát všechno a spolehnout se na něj. 

 

1. čt. – 1 Král 17,10-16* Hospodin trestá odpadnutí Izraele od víry suchem. Paradoxně ve 

vedlejší pohanské zemi žije žena – pohanka, která ctí Hospodina. 

Žalm 146 * odp. Duše má, chval Hospodina! 

2. čt. - Žid Žid 9,24-28* Předchozí oběti byly jen náznakem toho, co se v Kristu stalo jednou 

provždy a v nejvyšší míře. 

Evangelium - Mk 12,38-44* Význam daru chudé vdovy není diskusí nad výší příspěvků na 

chrám, ale shrnutím, co znamená přijmout celou Ježíšovu zvěst. Tato žena vydala Bohu celý 

svůj život. 

BOHOSLUŽBY OD 11. DO 18. LISTOPADU 2018 
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 

pondělí 12. listopadu 

sv. Josafata 

Morkovice 17:30 Mše svatá 

úterý 13. listopadu 

sv. Anežky České 

Morkovice 15:00 Pohřeb paní Heleny Blešové 

středa 14. listopadu 

 

Pačlavice 
Morkovice 

9:30 
17:30 

Mše svatá (domov důchodců) 
Mše svatá 

čtvrtek 15. listopadu 

sv. Alberta Velikého 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 16. listopadu 
 

Morkovice 17:30 
 

Za + rosiče Vinklárkovy, dva syny a 
živou rodinu 

sobota 17. listopadu 

sv. Alžběty Uherské 

Morkovice 
 

8:00 
 

Na poděkování za dar života s prosbou o 
B. P. a ochranu P.M. pro živou a + rodinu 

33. neděle v mezidobí  
18. listopadu 

 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za + rodiče Králíkovy, syna a DO 

 

PŘIHLÁŠKA NA ADVENTNÍ  DUCHOVNÍ OBNOVU 
v sobotu 8. 12. 2018 od 9:00 v sále hasičárny v MORKOVICÍCH + poplatek 150,-  

 

Jméno..............................................................Adresa............................................ 
 

Ohlášky: Dnes v neděli 11.11. oslavíme v Pačlavicích svátek sv. Martina – Hody. Dnes 

11. listopadu vás zvu do kostele v Morkovicích na koncert, při kterém zahraje a zazpívá 

Josef Hrubý a Daniel Černín z křesťanské kapely Učedníci a schola z Morkovic. 

V sobotu 17.11. v 17:00 jsou mladí zváni do haly v Morkovicích na fotbal. Adventní 

duchovní obnova bude v sobotu 8. 12. 2018 v Morkovicích v sále hasičárny. Obnovu 

povede P. Mgr. Marek Franciszek Jarosz, farář z Kvasic. Přihlaste se v sakristii a nebo u 

paní Gremlicové. 1.-3. května 2019 bych chtěl naplánovat pouť autobusem do Litoměřic a 

Severních Čech, cena by bylo kolem 2.400,- Prosím zapište se v sakristii, kdo by jste měli 

předběžně zájem. 
 

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  

---------------------------------------------------------------------------------- 
V Pačlavicích v neděli 11. 11. při mši svaté v 9:00 poděkujeme 

za ochránce a patrona této farnosti svatého Martina. V jeho 

životopise se dočteme, že je patronem vojáků a jezdců, patronem 

koní a podkovářů; zbrojířů, tkalců, krejčích, mlynářů, vinařů, 

pastýřů a hostinských; patronem cestujících, chudáků, žebráků, 

zajatců, domácích zvířat a za úrodu na polích. Tento výčet svědčí 

o jeho mocné přímluvě i o tom, jakou úctu má v dějinách církve. 

I my se dnes k němu obracíme s prosbou:  

svatý Martine – přimlouvej se za nás. 
 

Římskokatolická farnost Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

zvou na adventní duchovní obnovu - v sobotu 8. prosince 2018 

s P. Mgr. Markem Francziskem Jaroszem, farářem v Kvasicích   
Program v sále hasičárny v Morkovicích: 

9:00    I. přednáška + rozjímání 

10:30  II. přednáška + rozjímání 

12:00 oběd, přestávka  

13:00 III. přednáška + rozjímání 

Program v kostele v Morkovicích: 

14:30 adorace, příležitost ke svátosti smíření 

15:00 Korunka k Božímu milosrdenství a mše svatá  
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