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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 3. LISTOPADU 2019 
 

Zacheus je symbolickou postavou v několika rovinách: Připomíná nám člověka, který utíká 

a skrývá se před druhými; člověka, který skrytě touží setkat se s Bohem; hříšníka, 

prahnoucího po obrácení; ale také člověka, který se ve svém vnitřním životě pohybuje 

takříkajíc mimo cestu. Musí „slézt“ na zem, setkat se s bolestnou skutečností vlastní reality 

a jednat. Ježíš Zachea neuzdravil zázrakem na těle jako někoho ochrnulého. Ale uzdravil 

ho přijetím. Pán chce v Zacheově domě zůstat, „…neboť je třeba…“ zůstat a být s ním!   

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

1.čt. Mdr 11,22 – 12,2 Boží moc není důvodem k přehlížení lidí, hříšníků, je pro Boha 

důvodem ke slitovné lásce. Bohu se nic nevymyká z rukou, ani hříšník.. 

Žalm 145* odp. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. 

2. čt. - 2 Sol 1,11 – 2,2 Po tři týdny budeme číst z druhého listu Soluňanům. Křesťané 

očekávali Krista velmi záhy, což se ukázalo jako mylné. 

Evangelium - Lk 19,1-10 –  Evangelium ukazuje ve zkratce věci takřka neuvěřitelné. 

Zacheus, hříšník, člověk ostatními nevážený, někdo, s kým se neměl své cti dbalý zbožný 

Žid ani stýkat, chce vidět Ježíše. 

 

 

BOHOSLUŽBY OD 3. DO 10. LISTOPADU 2019 
3. listopadu 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice 
Prasklice 

7:30 
9:00 

10:30 
14:30 
16:00 

Za farnost 

Mše svatá 
Na poděkování s prosbou o Boží pomoc 

Pobožnost na hřbitově 
Pobožnost na hřbitově 

pondělí 4. listopadu  

sv. Karla Boromejského 

Morkovice  17:30 Za + rodiče Hájkovy a syna 

úterý 5. listopadu Prasklice 9:30 Mše svatá (penzion pro seniory) 

středa 6. listopadu 

 

Morkovice 17:30 
 

Za + Karla Stavinohy, manželku, děti a 
DO 

čtvrtek 7. listopadu 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá  
Mše svatá 
adorace 

pátek 8. listopadu 

 

Morkovice 17:30 Za + Karla Štětiny, manželku, děti a 
živou rodinu 

sobota 9. listopadu 

Posvěcení lateránské b. 

Morkovice 
  

8:00 
 

Za živou a  + rodinu Lejsalovu 

 

10. listopadu 
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 

Za farnost 

Ohlášky:  Dnes odpoledne je ještě pobožnost na hřbitově v Morkovicích a Prasklicích. 

Mysleme v těchto dnech v modlitbách na naše zemřelé. Adventní duchovní obnova 

v naší farnosti bude v sobotu 30. listopadu v Morkovicích v sále hasičárny. Obnovu 

povede P. František Bezděk SDB. Moc děkuji všem kteří minulou neděli připravili na faře 

hry. Prosím ženy v Morkovicích o napečení sladkého pro zpěváky a hudebníky nedělního 

koncertu (na faru můžete donest v neděli před nebo po mši svaté.) Moc děkujeme. 

 

S L A V N O S T N Í    K  O  N  C  E  R  T 

 duchovní hudby 
V kostele sv. Jana Křtitele v Morkovicích 

Neděle 10. listopadu 2019, začátek v 17 hod. 
 

V rámci oslav Dne boje za svobodu a demokracii, 30 letům svobody ,                     

30. výročí svatořečení Anežky České, k výročím sv. Cyrila a Metoděje 

                                                

Účinkují:  Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská                                 

Pěvecký sbor Cantus Morkovice                                  

Hudební doprovod : Holešovský komorní orchestr                                        

Konzervatoř a ZUŠ Kroměříž, ZUŠ Němčice n. H., Morkovice                                  

Varhany : Dagmar Kolařová , Jan Brablík                                                              

Program  :  F. X. Brixi, J. Schreier, A. Tučapský, Z. Pololáník,                                  

M. Slimáček, V. Bleša, A. Dvořák       

Dirigent :  Petr Kolař, Konzervatoř Brno, dómský varhaník 

 

            

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH 
 
 

V Morkovicích v neděli 3.11. v 14:30 
 

V Prasklicích v neděli 3.11. v 16:00 
 

„Křesťané jsou lidé, kteří věří, že se nevidí naposled.“ 
 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI -  
1. a 2. listopadu je možné při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné 

odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. 

zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se 

v kostele modlitbu Páně a vyznání víry. 

1.-8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při splnění tří 

obvyklých podmínek, navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé.  
 

Pane, dej jim věčné odpočinutí a věčné světlo ať jim svítí 



 


