
   

 

i n f o r m á t o r  ř í m s k o k a t o l i c ký c h  f a r n o s t í  
M o r k o v i c e ,  P a č l a v i c e  a  P r a s k l i c e  

 

2 4 .  N E DĚL E  V  M E Z I D O B Í  1 2 .  Z ÁŘ Í  2 0 2 1  
Jednoho dne opat připravoval rodiče na křest dítěte. Na závěr přípravy je vyzval: 
„Chcete se ještě na něco zeptat, nebo něco probrat?“ Otec dítěte se zamyslel a řekl: 
„Mohu udělat něco pro to, aby z mého dítěte vyrostl moudrý člověk?“  
Opat se usmál: „Můžete. Vaše dítě od malička činí každý den mnohá rozhodnutí. 
Naučte ho, aby si přitom kladlo otázku: „Co by na mé rozhodnutí řekla maminka? 
Co by na to řekl tatínek?“ A později, jak se trochu seznámí s vírou, ho naučte další 
otázku: „Co by na mé rozhodnutí řekl Pán Ježíš? Co by na ně řekl Bůh?“ A i vy sami 
se tak denně ptejte, abyste byli svému dítěti dobrým příkladem.“ 

Otázka „Co by na mé rozhodnutí řekl Bůh?“ nám může pomoci, abychom 
se naučili „mít na mysli věci božské“, jak nás k tomu Pán Ježíš vyzývá. 

V hledání správných odpovědí nám pomáhá zvláště svědomí a Desatero. Boží 
zákon vepsaný do srdce a do Písma svatého. Abychom dokázali podle něho žít, 
musíme ho nejdřív poznávat. V židovství byla tradice náboženských škol. Farizeové, 
Saduceové, rabíni, se velmi intenzivně věnovali studiu Božího zákona, aby podle 
něho mohli dobře žít. A vzdělávání ve víře, studium Božího zákona by mělo 
být i součástí života každého 
křesťana.  

Co pro své vzdělávání můžeme 
udělat?  

Základem může být pravidelná 
návštěva bohoslužeb v neděli 
a třeba i ve všední den.  

Pak je to četba správných knih 
o víře a navštěvování nějakého 
společenství zaměřeného na 
studium křesťanské víry.  

Cílem je získat vědomosti, 
které nám pomohou „mít na 
mysli věci božské“ a žít pro ně. 

OHLÁŠKY: 
Od 15. 9. začne výuka náboženství. Pokud jste své děti nepřihlásili, učiňte tak 
v pondělí 13. 9., přihlášky jsou na stránkách školy. Výuka je ve středu po obědě. 

Ve čtvrtek uplyne 1100 let od narození sv. Ludmily – mše svatá na TV NOE v 17:00 
z basiliky sv. Jiří v Praze. V Pačlavicích bude mše svaté ráno. 

Vzdělávání ve víře pro dospělé, kteří uvažují o křtu či svatém přijímání, 
je ve středu po mši svaté na faře (18:45). Přípravu na svatbu je dobré začít 
minimálně rok před sňatkem. 

Děkuji mužům, kteří pomohli natřít okna na faře v Pačlavicích. 
 

BOHOSLUŽBY OD 12. ZÁŘÍ DO 26. ZÁŘÍ 2021 

neděle 12. září 
24. neděle 
v mezidobí 

Pačlavice 
Morkovice 

Křéby 
Křéby 

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

mše svatá 
Na poděkování za 90 let života 
průvod od kostela v Prasklicích 

Za farníky a poutníky 
pondělí 13. září --- --- --- 
úterý 14. září  
Povýšení sv. kříže 

Morkovice 8:00 Za + rodiče Jiříčkovy a 2 dcery 

středa 15. září 
Panna Maria Bolestná Morkovice 18:00 Za rodinu Okálovu, + rodiče a příbuzné 

čtvrtek 16. září 
sv. Ludmila 

Pačlavice 9:00 mše svatá 

pátek 17. září 
ze svátku sv. Ludmily 

Pačlavice 
Morkovice 

9:30 
18:00 

mše svatá DD 
Za rodinu Okálovu 

sobota 18. září Pačlavice 10:30 svatba 
neděle 19. září 

25. neděle 
v mezidobí  

Prasklice 
Pačlavice 

Morkovice 

8:00 
9:15 

10:30 

mše svatá  
Za + Martina Kozáka, manželku a rodinu 

Za rodinu Teuchnerovu a Bajerovu 
pondělí 20. září --- --- --- 
úterý 21. září --- --- --- 
středa 22. září Morkovice 18:00 Za rodinu Začalovu a Hlaváčovu a DvO 

čtvrtek 23. září 
Prasklice 
Pačlavice 

Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

mše svatá 
mše svatá 
adorace 

pátek 24. září Morkovice 18:00 Za rodinu Kunetkovu 
sobota 25. září --- --- --- 
neděle 26. září 

26. neděle 
v mezidobí 

Prasklice 
Pačlavice 

Morkovice 

8:00 
9:15 

10:30 

mše svatá 
Na poděkování a za požehnání 

Na poděkování a za požehnání pro r. Pavelkovu 


