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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 18. LISTOPADU  2018 
 

 

Ježíš nenechává nikoho na pochybách, že přijde konec světa. Dnes žijeme ve společnosti, která 

s něčím takovým nepočítá. Věří ve vědecké vyřešení každého ohrožení, v lidský soucit,… ale 

ne v konec světa, ač jde o vědecky zřejmý fakt. Ať se lidem daří lépe či hůře zvládat výkyvy 

dějin, přírody či vlastní lidské excesy, jediným Pánem nad světem a jeho dějinami je v 

posledním důsledku Bůh. Jemu se budeme zodpovídat a on také dějiny směřuje k jedinému cíli. 

Máme mít strach? Máme propadnout zoufalství? Ježíš vede své učedníky k jinému postoji! 

Není třeba se bát, ale přijmout Krista a svůj život svěřit do jeho rukou. On nás vede, on s námi 

spolupracuje na díle rozšíření evangelia v tomto světě a on nás zachrání, až přijde onen čas.  

 

1. čt. – Dan 12,1-3 * Kniha Daniel pochází asi ze 2. stol. př. Kr. V samém jejím závěru se 

mluví o příchodu posledního dne, v němž zazáří vítězství spravedlivých.  

Žalm 16 * odp. Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. 

2. čt. - Žid 10,11-14.18 * Ježíš přinesl jedinou oběť. Již žádná jiná oběť – ani naše, ani Boží – 

není třeba k vykoupení! Jeho obětí jsme „dokonalí“ – můžeme přistoupit k Bohu.  

Evangelium - Mk 13,24-32 * Třináctá kapitola je eschatologickou řečí (o posledních věcech). 

Důležitý je výrok: „Lidé uvidí Syna člověka přicházet“. Kdo vytrvá ve zkouškách do konce, 

uvidí ho na vlastní oči. 

BOHOSLUŽBY OD 18. DO 25. LISTOPADU 2018 
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 

pondělí 19. listopadu Morkovice 17:30 Na poděkování za ochranu a pomoc Boží 

úterý 20. listopadu --- ---  

středa 21. listopadu 

Zasvěcení P. Marie v 

Jeruzalémě 

Morkovice 17:30 Za + Ludmilu Najmanovu, manžela,  
2 syny a DO 

čtvrtek 22. listopadu 

sv. Cecílie 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 23. listopadu 
sv. Klementa, papeže 

Morkovice 17:30 
 

Mše svatá 

sobota 24. listopadu 

sv. Ondřeje a druhů 

Morkovice 
 

8:00 
 

Za + rodinu Kopečnou a Hlaváčovou, 
živou rodinu a DO 

25. listopadu 
SLAVNOST JEŽÍŠE 

 KRISTA KRÁLE  

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
14:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděk.za 60a40 let společného života 
svátostné požehnání 

 

 

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

 

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

Ohlášky: Dnes je sbírka na opravy ve farnostech.  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 věže. Na benefičním koncertě 
minulou neděle se vybralo 33.150,- všem dárců Pán Bůh zaplať za vaší štědrost.  

Předběžně v pátek dopoledne by se měla věž zvedat na své místo… 
Číslo účtu farnosti Morkovice: 207547249/0300 

 

 Svatá Cecílie - žila ve třetím století v Římě. Podle 

tradovaného podání se zasvětila Kristu, ale rodiče 

se rozhodli provdat ji za Valeriána, který byl 

pohanem. Přičiněním Cecilie se však nechal pokřtít 

a souhlasil, že spolu budou žít jako bratr a sestra. 

Valerián pro svoji víru položil život. Mučednickou 

smrtí zemřela i Cecílie. Ve čtvrti Trastevere, kde 

stával její dům, byla postavena bazilika nesoucí její jméno. Později bylo nalezeno její 

neporušené tělo. 

Císař Karel IV. Získal část relikvie sv. Cecilie a umístil ji v chrámu sv. Víta v Praze. 

Sv. Cecílie je patronku chrámové hudby a hudebníků.  

 
 

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   

Téma: MARIA - HVĚZDA MOŘSKÁ 
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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