
HHHlllaaasss   oooddd   JJJooorrrdddááánnnuuu  

informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. ZÁŘÍ 2019 

Na první pohled bychom si mohli položit otázku: Copak Bůh nemá radost ze vzorných 

křesťanů? Odpověď je jasná. Má radost z kvalitních lidí. Problém je ale v pokrytectví 

našeho vlastního sebehodnocení. Vždyť kolik z nás žije s pocitem, že jsme vlastně docela 

dobří křesťané. Je to tak opravdu? Při podrobném po-hledu se často objeví, jak pokrytecky 

přehlížíme či maskujeme velká selhání v čistotě víry, spravedlnosti vůči zákonům a lidem, 

či svou lhostejnost… Opravdu platí, že ti, kdo přichází do kostela, jsou lepší než jiní lidé? 

Proto Pán mluví o radosti nad hříšníkem. Ale pozor je třeba si dobře všimnout okolnosti, 

kterou připojuje: nad obráceným hříšníkem! A to se týká i nás.      

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

1. Ex 32,7-11.13-14– Izraelity na poušti dostává smlouvu a zavazují se ji dodržovat. Ale 

sotva se Mojžíš vrátil na horu Sinaj k Bohu, již Izrael odpadá od smlouvy. 

Žalm 51* odp. Vstanu a půjdu k svému Otci. 

2. čt. - 1 Tim 1,12-17 – Timotej byl původem žid, spolupracovník svatého Pavla a jeho 

nástupce v roli biskupa v Efezu. Pavel mu v listech dává směrnice, jak v církevní obci 

jednat. 

Evangelium - Lk 15,1-10– Farizeové se pohoršují nad hříšníky přicházejícími za Ježíšem a 

on reaguje třemi podobenstvími. Popisují, jak Bůh jedná ve svém vztahu k nám. 

 

BOHOSLUŽBY OD 15. DO 22. ZÁŘÍ 2019 
15. září 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
POUŤ KŘÉBY 

 

Pačlavice 
Morkovice 
Prasklice 
Křéby 

9:00 
10:30 
15:00 
16:00 

Mše svatá 
Za+Růženu Štěpánkovu, manžela a DO 

Modlitba v kostele 

Za poutníky, dobrodince a  farníky 

pondělí 16. září 

sv. Ludmily 

Morkovice 18:00 Za živou rodinu Okálovu, za + rodiče a 
příbuzné 

úterý 17. září Pačlavice 
Morkovic 

9:30 
14:30 

Mše svatá 
pohřeb pana Oldřicha Slezáka 

středa  18. září Morkovice 18:00 Za + Ludmilu Jiříčkovu, rodiče a živ. rod. 
čtvrtek 19. září 

 

Pačlavice 
Prasklice 

Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 20. září 

sv. Ondřeje a druhů 

Morkovice 18:00 Za živou  a + rodinu Fránkovu 

sobota 21. září 

sv. Matouše 

Morkovice  8:00 Za farnost 

22. září 
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 

Za+Karla Slezáka, manželku a živ. rod.  

 

Ohlášky: V pondělí 16. září jedeme s dětmi, které chodí do náboženství – 2. -9. třída - na 

společné setkání do Kroměříže. Odjezd autobusu z Morkovic je v 7:35, předpokládaný 

návrat do Morkovic je v 15:40.  Příští neděli poděkuji při mši svaté v našich farnostech za 

úrodu. V sobotu 21. září prosím o pomoc při brigádě v Pačlavicích na faře a farním dvoře. 

V neděli  29. září v 15:00 požehnáme v Pačlavicích nově obnovený kříž (cesta do Lhoty) a 

poté vás zvu na faru do Pačlavic na malé posezení. Vyučování náboženství začne od 

pondělí 23. 9. (v pondělí učebna 1.A - stará budova v 1. patře a v pátek to bude hudebna.). 

Kdo by měl zájem o výuku náboženství z vás starších – co už nechodíte do školy, přihlaste 

se u paní Gremlicové. (zatím vím o čtyřech lidech, domluvili bychom podrobnosti) 

 

Hlavní pouť na Křébech  
v neděli 15. září 2019. 

15:00 Modlitba v kostele  v Prasklicích a  

průvod s obrazem Panny Marie na Křéby 

16:00 mše svatá na Křébech – celebruje 

P. Mgr. Tomáš Fránek,  

farář z Bučovic  
 

 

 
sv. Ludmila Narodila se kolem roku 860 na knížecím 

dřevěném hradu Pšov nad soutokem Labe a Vltavy v 

Čechách, severně od Prahy. Byla provdána za knížete 

Bořivoje, který po sňatku přijal křest od sv. Metoděje. I 

Ludmila přijala křesťanskou víru a horlivě ji 

praktikovala. V lásce k slovanské bohoslužbě vychovala 

své syny Spytihněva a Vratislava i vnuka Václava. Po 

smrti Vratislava se usadila na vdovském sídle Tetíně u 

Berouna, kde byla od najatých vrahů uškrcena. Svatá 

Ludmila je patronka církevních škol. 

 

 

 
VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ ZAČNE OD PONDĚLÍ 23. ZÁŘÍ 2019 

Den Ročník Čas 

Pondělí 1 a 2. třída 12:00 – 12:45 

Pondělí 3. a 4. třída 12:50 – 13:35 

Pondělí 5. a 6.  třída 13:45 – 14:30 

Pátek 7. 8. a 9. třída 13:45 – 14:30 

 


