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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 6. ŘÍJNA 2019 

Často se opakuje, že naše země je nejvíce ateistická. Znamenalo by to, že tu málokdo věří v 

jakéhokoli boha, dokonce ani v „něco nad námi“. Průzkumy však ukazují opak! Jak ale 

Boha vnímáme my? Opravdu jsme přesvědčeni, že Bůh reálně zasahuje do našich životů, 

že mu na nás záleží, ba dokonce od nás očekává nějaké jednání? Mnozí váhají, zda by se 

měli na Boha spolehnout a opřít se o víru, že Bůh bude jednat. Jsou ale jiní, kteří nemají 

problém věřit, že Bůh bude jednat. Ale přistupují k němu jako k podřízenému. On je ovšem 

Pán a náš postoj k němu musí být postaven na úctě a vědomí, kdo je on a kdo jsme my. V 

jeho moci a v jeho blízkosti lze konat velké věci.  

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

1.čt. Hab 1,2-3; 2,2-4 – Judsko prožívalo již deset let ohrožení od Babylóňanů. První část 

knihy se skládá z Habakuko-vých otázek Bohu a Božích odpovědí. 

Žalm 95* odp. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! 

2. čt. - 2 Tim 1,6-8.13-14 – Timoteus byl spolupracovníkem svatého Pavla a později 

biskupem v Efezu. 

Evangelium - Lk 17,5-10 – 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 6. DO 13. ŘÍJNA 2019 
6. října 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 

Za živou a + rodinu Blešovu 

pondělí 7. září 

P. Marie Růžencové 

Jezírko 16:00 
16:30 

modlitba radostného růžence 
Mše svatá za poutníky a dobrodince 

úterý 8. října 

 

Morkovice  18:00 Za milost poznání a dar víry 

středa  9. října 

 

Pačlavice 9:30 
18:00 

Mše svatá Domov pro seniory) 
Za  živ. rodinu s prosbou o Boží pomoc 

čtvrtek 10. října 

 

Pačlavice 
Prasklice 

Morkovice 

17:00 
18:00
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 11. října 

sv. Jana XXIII.  

Morkovice 18:00 Za + Vladimíra Jablunku a živou rodinu 

sobota 12. října 

sobotní památka 

 Panny Marie 

Morkovice  
 

Prasklice 

8:00 
 

17:30 

Za + Vladimíra Vinklárka, bratra a dvoje 
rodiče 
Mše svatá 

13. října 
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

Pačlavice 
Morkovice 
Křéby 
Křéby 

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

Mše svatá 
Za živou a + rodinu Horákovu a DO 

Modlitba růžence 

Za poutníky a za farnost 

Ohlášky:  Sčítání návštěvníků bohoslužeb se uskuteční dnes v neděli 6. října ve všech 

diecézích ČR. Kdo by jste chtěli oplatky z Křébů, je možné si je objednat u paní Ježové – 

tel. 737 809 339. Měsíc  říjen – měsíc růžence, vzadu na nástěnce se můžeme připojit 

k modlitbě na úmysl tohoto týdne, za Svatého Otce. Moc děkuj všem, kteří jste 

v Pačlavicích připravili požehnání křížů a posezení na faře. Setkání farní rady bude ve 

středu 16. 10. v 19:00 na faře v Morkovicích.   

Setkání schol z děkanátu Kroměříž  

v sobotu 12. října 2019 
9:00 mší svatou v kostele Panny Marie v Kroměříži. 

10:30 – Přehlídka schol 

12:00- Oběd 

13:00 – Dělený program pro mladší a starší účastníky 

14:00 – Přehlídka schol 

15:30 – Závěr 

Přijeďte povzbudit zpěváky, kteří ve farnostech přispívaji ke kráse liturgie 
 

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) 

 

Konání mimořádného misijního měsíce v říjnu tohoto roku, je 

příhodným okamžikem k zapojení všech pokřtěných, aby se s 

větší odpovědností a tvořivostí zhostili výzev, kladených dnešní 

misijní činností. Misie se má stát vzorcem církevního života a 

pastorace. Papežové vždy zdůrazňovali, že církev je ze své 

podstaty misionářská a misie byla vepsána do DNA každého 

křesťana.  
  

Mše svatá - Křéby u Prasklic - neděle 13. října 2019  
Zahájení v 15:00 u 9. zastavení křížové cesty  

modlitbou slavného růžence, 

 procesí na Křéby a mše sv. v 15:30 

(Při nepříznivém počasí mše svatá v kostele v Prasklicích) 
„Posvátný růženec je mocná zbraň. 

Modlete se ho s upřímnou důvěrou a budete žasnout nad výsledky.“(sv. J. Escriva) 
     

Sbírky v září 2019 Morkovice Pačlavice Prasklice 

 neděle  1. 9.  5.472,- 3.300,- 1.210,- 

neděle 8. 9. 5.362,- 2.562,- 1.664,- 

sbírka na opravy 15. 9. 9.488,- 3.725,- 5.493,- 

neděle 22. 9.  5.827,- 2.636,- 1.610,- 

neděle 29.9.  8.673,- 2.650,- 1.530,- 



 


