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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 13. ŘÍJNA 2019 

Dnešní neděle otevřela široké téma víry. Lze na ně pohlížet z mnoha stran. Víra není názor 

na nějakou problematiku, ani nejde o znalost nauky, v co se věří. Víra předpokládá přijetí 

skutečnosti a reakci na ni (život podle ní). A to nejen ve chvíli, kdy Boha o něco žádáme, 

ale také následně. Tedy víra je projevem živého vztahu mezi člověkem a Bohem. Proto se 

Pán podivuje nad tím, že se vrátil pouze jeden z deseti uzdravených. Víra nesmí končit 

tam, kde jsme od Boha něco dostali a pak už nás více nezajímá! Mysleme nejen na své 

starosti, ale především na Ježíše Krista..  

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

1.čt. 2 Král 5,14-17 – Významný aramejský politik Náman přichází do Izraele, aby vyléčil 

svoje malomocenství. Král Izraele to chápe jako provokaci. Prorok Elizeus však ví, co 

dělat.. 

Žalm 98* odp. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. 

2. čt. - 2 Tim 2,8-13 – Pavel povzbuzuje biskupa Timotea a připomíná náš křest (zemřeli s 

Kristem), náš zápas v tomto životě (vytrváme) a logický důsledek. 

Evangelium - Lk 17,11-19 – Malomocní se nesměli přiblížit zdravému člověku, nesměli 

do města. Samaritán byl navíc cizinec, se kterým se židé běžně nestýkali. 

BOHOSLUŽBY OD 6. DO 13. ŘÍJNA 2019 
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 

pondělí 14. října 

 

Morkovice  18:00 Za + Jarmilu Churou, manžela, děti, 
vnuka a živou rodinu 

úterý 15. října 

sv. Terezie od Ježíše 

--- ---  

středa  16. října 

sv. Hedviky 

Morkovice 18:00 Na úmysl dárce 

čtvrtek 17. října 

sv. Ignáce z Antiochie 

 

Pačlavice 
Prasklice 

Morkovice 

17:00 
18:00
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 18. října 

sv. Lukáše  

Morkovice 
Morkovice 

17:30 
18:00 

modlitba růžence - MISIJNÍ MOST 
Na poděkování za dar života, za živou a 
+ rodinu s prosbou o Boží požehnání 

sobota 19. října 

 

Morkovice  
 

8:00 
 

Na poděkování za 10 roků společného 
života a za Boží požehnání 

20. října 
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

MISIJNÍ NEDĚLE 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 

Za farnost 

Ohlášky:  Dne s odpoledne je mše svatá na Křébech. Setkání farní rady bude ve středu 

16. 10. v 19:00 na faře v Morkovicích.  Ve čtvrtek 17. října je na faře v 19:00 v 

Morkovicích další část o výuku náboženství. Téma: (stvoření 1.-3. kapitola  I. knihy 

Mojžíšovi). Na pátek 18. října nás svatá otec zve ke společné modlitbě růžence za misie.  

Příští neděle je MISIJNÍ  bude také sbírka na misie. Připomínám modlitbu růžence, 

která nás má provázet tento měsíc.  
  

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) 

 

Mimořádný misijní měsíc říjen:  
MISIJNÍ MOST MODLITBY je aktivitou Papežských 

misijních děl spojenou s oslavou Světového dne misií – 

Misijní nedělí. V Morkovicích se připojíme k této aktivitě v 

pátek 18. 10. 2019 v 17:30 - zvu vás ke společné modlitbě 

Ve svých modlitbách mysleme na misionáře, pronásledované, 

chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, 

strádající nedostatkem lásky…, zahrnout můžeme také prosby 

za šíření evangelia po celém světě či za dar víry. 

V prvním desátku se budeme modlit za Afriku. 

V posledních letech bylo mnoho misionářů a jejich spolupracovníků v Africe zavražděno. 

Modleme se, aby krev těchto mučedníků byla semenem nových křesťanských povolání v 

celé Africe. 

Druhý desátek se budeme modlit za Ameriku. 

Modleme se za lidi amerického kontinentu, aby poznali, že pravé štěstí není v pomíjivých 

věcech, ale aby našli skutečnou radost, kterou jim nikdo nevezme a přijali Krista jako 

svého Spasitele a blízkého Přítele. 

Třetí desátek se budeme modlit za Asii. 

V Asii neustále probíhají útoky proti křesťanům, je tam hlad a chudoba. Prosíme o mír pro 

obyvatele tohoto kontinentu, aby našli pokoj v pravé Boží lásce a poznali hloubku Božího 

milosrdenství. 

Čtvrtý desátek se budeme modlit za Austrálii a Oceánii. 

Na tomto kontinentu žije mnoho lidí, kteří ještě nepoznali Ježíše, protože jim o něm nikdo 

nevyprávěl. Prosme nebeského Otce, aby poslal misionáře, kteří jim o Kristu vydají 

svědectví slovem a životem. 

Pátý desátek se budeme modlit za Evropu. 

I když je Evropa kolébka katolické církve, mnoho křesťanů ztrácí víru, naději a žijí 

svůjživot bez Boha. Prosme, aby se lidé v Evropě vrátili ke skutečné víře a opravdové 


