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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ZÁŘÍ 2019 

 

Je obecně platné, že každý člověk touží po ocenění druhými. Ježíš tuto skutečnost 

nezpochybňuje jako fakt, ale napadá její často podivnou formu, v níž je uznání vyžadováno 

jako samozřejmost, či dokonce jako bezohlednost k ostatním. V mentalitě Božího 

království figuruje jak úcta ke každému člověku bez rozdílu postavení v lidské společnosti, 

tak mentalita pokory. Křesťanská pokora vychází z toho, že prvním je především Bůh, 

dárce života, stvořitel světa a garant spravedlnosti. Před Bohem jsme si všichni rovni. Toto 

vědomí vnáší pravé světlo do našeho pohledu na ocenění druhými.      

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

1. Sir 3,19-21.30-31 – Kniha Sirachovcova vznikla ve 2. stol. př. Kr. jako učebnice chování 

pro mladé muže. Tato kniha o životě má na mnoha místech podobu přísloví. 

Žalm 68* odp. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. 

2. čt. -Žid 12,18-19.22-24a – Autor srovnává situaci současných křesťanů s Izraelity v době 

Mojžíše. Oni se chvěli se hrůzou a odmítli setkání s Bohem. Nás k Bohu přivádí Ježíš! 

Evangelium - Lk 14,1.7-14 – Ježíš Farizeje kritizoval pro jejich pokrytectví, pýchu a 

tvrdost. Přesto k nim ale nalézal cestu, aby jim ukázal širší obzory a vyvedl je z jejich 

šedivého a smutného světa... 

 

BOHOSLUŽBY OD 1. DO 8. ZÁŘÍ 2019 
1. září 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Za farnost 

Mše svatá 
Za Josefa a Drahomilu Štěpánkovy, za 

živou a + rodinu a DO 

pondělí 2. září 

VENI SANCTE 

Morkovice 10:00 Za všechny školáky, studenty, vyučující a 
vychovatele 

úterý 3. září 

sv. Řehoře Velikého 

--- 
 

---  

středa  4. září --- ---  

čtvrtek 5. září 

sv. Terezi z Kalkaty 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Za Františka Moronga za živou rodinu a 
DO  

pátek 6. září 

1. pátek v měsíci 

Morkovice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

adorace a svatá zpověď 
Za + Anežku Vysloužilovu a DO 

sobota 7. září Morkovice 8:00 Za + rodiče Pěnčíkovy, zetě a živou rod. 

8. září 
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 

Mše svatá 
Na poděkování za dar života a víry 

s prosbou o B.P. pro živou rodinu   

 

Ohlášky: V pátek 6. září navštívím nemocné. Setkání farní rady bude v Morkovicích na 

faře ve čtvrtek 12.září v 19:00. Hlavní pouť na Křébech bude v neděli 15. září 2019 

v 15:00. Mši svatou bude mít P. Tomáš Fránek, farář z Bučovic. V pondělí 16. září 

pojedeme s dětmi z náboženství – 2.- 9. třída -  na děkanátní setkání do Kroměříže. (bližší 

informace příští neděli) Přihlášky do náboženství odevzdejte v sakristii a nebo na faře 

v Morkovicích. V úterý a ve středu budu mimo farnost. Pro službu kněze můžete zavolat 

panu faráří ze Zdounek - P. Martin Vévoda, tel. 739 245 937 

Ohlášky před sňatkem: 14. září 2019 budou v Morkovicích sezdání Tomáš Válek 

z Rožnova pod Radhoštem a Pavla Jablunková z Morkovic. 

 

1. září -  Světový den modliteb za péči o stvoření 
 

Nejvyšší Pane, přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých tvorů, 

Ty, který zahrnuješ svojí něhou všechno co existuje, sešli na nás sílu svojí lásky, 

abychom pečovali o život a krásu. 

Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili. 

Otče chudých, pomoz nám vykoupit ty, kdo jsou na této zemi opuštěni a zapomenuti 

a kteří jsou v tvých očích tak drahocenní. 

Ozdrav náš život, abychom chránili světa nepustošili jej, 

abychom rozsévali krásu a nikoli znečištění a zkázu. 

Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor chudých a této země. 

Nauč nás objevovat hodnotu každé věci, rozjímat s úžasem, poznávat, 

že jsme na naší cestě k tvému nekonečnému světlu hluboce spojeni se všemi tvory. 

Díky, že jsi s námi po všechny dny. 

Buď nám, prosím, oporou v našem boji za spravedlnost, lásku a pokoj. 

              (Laudato si) 
 

Sbírky v srpnu 2019 Morkovice Pačlavice Prasklice 

 neděle  4. 8.  5.960,- 2.601,- 1.275,- 

neděle 11. 8. 4.670,- 2.427,- 1.220,- 

sbírka na opravy 18. 8. 10. 670,- 9.040,- 2.045 + 4.387,- 

neděle 25. 8.  4.940,- 2.180 + 2.661,- 865,- 

..............................................................................................................……………………… 

  

 Přihláška do Římskokatolického náboženství – ročník 2019/2020 
 

Třída: ..................... Jméno dítěte: .....................................................................  

 

Datum narození:………………….Bydliště: …..................................................  

  

Podpis rodičů  (zák. zástupce): ..................................................................  

  

Kontakt: (tel.) .........................................................  

 

V ................................................ dne: .................................................  


