
HHHlllaaasss   oooddd   JJJooorrrdddááánnnuuu  

informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 29. ZÁŘÍ 2019 

Text dnešního evangelia je náročný na výklad. Předcházela mu velká Ježíšova kritika 

mamonu především farizeů (Lk 16,14), ale také důležitá věta: „Zákon a Proroci sahají až k 

Janovi. Od té doby se hlásá radostná zvěst o Božím království.“ (Lk 16,16) Teologie za 

textem spatřuje popis nebe a pekla. V textu ovšem není řeč o Bohu, ale o Abrahámovi, 

praotci Izraele. Text tedy nechává otevřenou otázku, jak je to po vzkříšení Krista s těmi, 

kteří stojí „na nesprávném“ břehu propasti. Nicméně důraz na milosrdenství k těm, kdo 

jsou okolo nás, zůstává stejně zásadní.      

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

1. Am 6,1a.4-7 – Prorok Amos je velmi kritický k uzurpování si majetku na úkor chudých. 

Vystupuje 50 let před pádem Severního Izraele, který dobyli a zcela zničili Asyřané v roce 

722 př. Kr. 

Žalm 146* odp. Duše má, chval Hospodina! 

2. čt. - 1 Tim 6,11-16 – Pavel zde Timotejovi vykresluje obraz správného pastýře. Má 

usilovat o dobro, uchovat nauku neporušenou a přispět k tomu, aby byl Ježíš uctíván jako 

jediný Pán. 

Evangelium - Lk 16,19-31– Nestačí jen mít se na zemi dobře. Je třeba poslouchat Boží 

slovo, chce-li člověk, aby to s ním v životě dopadlo dobře.. 

 

BOHOSLUŽBY OD 29. ZÁŘÍ DO 6. ŘÍJNA 2019 
29. září 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Za farnost 

Za + Slávka Štěpánka a živou rodinu 

pondělí 30. září 

sv. Jeronýma 

Morkovice 18:00 Za + Ludmilu Dobešovou a syna 

úterý 1. října 

sv. Terezie od Ježíše 

--- ---  

středa  2. října 

sv. andělů strážných 

Morkovice 18:00 Za  živou a +  rodinu Obručovu a DO 

čtvrtek 3. října 

 

Pačlavice 
Prasklice 

Morkovice 

17:00 
18:00
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 4. října 

sv. Františka z Assisi  

Morkovice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

svatá zpověď 
Za+Frant. Nábělka,2 manželky a 3 dcery 

sobota 5. října 

sv. Faustyny Kowalské 

Morkovice  8:00 
 

Na poděkování za společný život 
 

6. října 
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 

Za živou a + rodinu Brablíkovu 

Ohlášky:  Dnes v neděli 29. září v 15:00 požehnáme v Pačlavicích nově obnovené kříže 

(cesta do Lhoty a polní cesta nad Lhotou) Poté vás zvu na faru do Pačlavic na malé 

posezení. Kdo by měl ještě zájem o výuku náboženství z vás starších – co už nechodíte do 

školy - 1. setkání bude ve čtvrtek 4. října v 19:00 na faře v Morkovicích.  V pátek 

navštívím nemocné. Kdo by jste chtěli oplatky z Křébů, je možné si je objednat u paní 

Ježové – tel. 737 809 339. V sobotu 5. 10. 2019 od 14:30 do 16:00 je pro Tříkrálové 

koledníky a vedoucí skupinek BRUSLENÍ na zimním stadionu  v Kroměříži. Měsíc  říjen – 

měsíc růžence, vzadu na nástěnce se můžeme připojit k modlitbě na úmysl tohoto 

týdne, za Svatého Otce.  
Sčítání návštěvníků bohoslužeb se uskuteční v neděli 6. října ve všech diecézích ČR. 

- V Sobotu 5. 10. 2019 se v Kroměříži v kostele P. Marie uskuteční  

      7. Misijní kongres dětí  

9:00 registarce v kostele Panny Marie  

10:00 mše svatá s otcem arcibiskupem 

11:30 pohoštění na farní zahradě 

12:30 velká misionářská hra 

16:00 zakončení 
 

 

MANŽELSKÉ VEČERY 
Pozvání pro manželské páry z našich farností na společná setkání 

Kde: fara Morkovice 

Kdy: 7 pondělků (od 7. října 2019; 18:30 – 20:30) 

Cena: 1.200,- kč za pár (přírůčka pro každého a občerstvení) 

Přihlaste se na faře v Morkovicích, nebo u paní Jůlie Koblihové (do  4. 10.) 

(koblihova.julie@ado.cz) 

Pořádá: Centrum pro rodinu z Kroměříže - Studánka 

Informace: www.manzelskevecery.cz 
 

 

Sv. František - byl synem bohatého obchodníka v Assisi a z lásky ke Kristu všechno 

opustil. V době, kdy se materialismus rozrůstal i v údech Církve, začal ji František 

obnovovat nastoupením cesty v absolutní chudobě a životem podle evangelních rad. 

Založil nový řád "Menších bratří"i jeho františkánské větve pro ženy a laiky žijící ve světě. 

Prioritou a nejvyšší hodnotou v jeho životě byla LÁSKA. S ní souvisel i jeho soulad s 

přírodou. Jeho nejhlubší láska k Spasiteli a touha po spáse duší byla doplněna darem 

stigmat, která ho ještě více připodobnila ke Kristu. Zemřel ve věku 44 let. 

       „Veškerá stvoření jsou děti jediného Otce a tudíž bratři člověka.“ 

       „Veškerá tma na světě nemůže uhasit světlo jediné svíčky.“       (sv. Frantisek z Assisi) 

 

MŠE SVATÁ NA JEZÍRKU 

V pondělí 7. října je svátek Panny Marie Růžencové  

- mše sv. v 16:30 Na Jezírku.  
(16:00 radostný růženec a příležitost ke svátosti smíření) 

mailto:koblihova.julie@ado.cz
http://www.manzelskevecery.cz/

