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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. ŘÍJNA 2019 

Člověk, který žije v pravdivém pohledu na sebe, má i přes mnohé slabosti cestu k Bohu v 

modlitbě otevřenou! Avšak ten, kdo s očima upřenýma jen na sebe, sobectví, moc či 

majetek se snadno posune do situace, v níž už nerozeznává, jak velmi šilhá jeho srdce. Pak 

i před Bohem i před lidmi nevidí, že jeho svět je celý nakloněný. Tak je tomu i v dnešním 

evangeliu. Ježíšovo podobenství míří na zavedené „zbožné“ lidi, které ani nenapadne, že 

něco v jejich životě je zcela špatně. Samolibost a „samospravedlnost“ je uspávají, takže se 

považují za svaté a dokonalé. A při tom jejich srdce se zcela uzavřelo a není ochotné 

vyhlédnout ze své ulity a zahlédnout svět, lidi i Boha takové, jací ve skutečnosti jsou!    

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

1.čt. Sir 35,15b-17.20-22a – Jde o ponaučení mladému a zřejmě dobře situovanému muži v 

nejrůznějších oblastech života. Náš text se vztahuje k modlitbě. 

Žalm 34* odp. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. 

2. čt. - 2 Tim 4,6-8.16-18 – Osobní dopis svatého Pavla Timoteovi obsahuje nejen řadu 

povzbuzení, ale odráží i jeho nelehkou situaci. 

Evangelium - Lk 18,9-14 – Pokračujeme v návodu, jak se dobře modlit. Minulou neděli 

jsme zmínili vytrvalost. Dnes jde o pravdivost či pokoru. 

BOHOSLUŽBY OD 27. ŘÍJNA DO 3. LISTOPADU 2019 
27. října 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Za farnost 

Za + Vladimíra Blešu 

pondělí 28. října 

sv. Šimona  Judy 

Morkovice  18:00 Na poděkování Bohu 

úterý 29. října 

bl. Restituty Kafkové 

Lhota 17:00 Za všechny zemřelé ze Lhoty 

středa 30. října 

 

Morkovice 
Morkovice 

16:30 
18:00 

příležitost ke svaté zpovědi 
Za živou + rodinu Šmídovu a DO 

čtvrtek 31. října 

 

Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá (od 16:15 svatá zpověď) 
adorace (příložitost ke svaté zpovědi) 

pátek 1. listopadu 

Slavnost Všech svatých 

 

Pačlavice 
Pačlavice 
Morkovice 

16:00 
17:00 
18:30 

Pobožnost na hřbitově  
Mše svatá 
Na úmysl svatého otce 

sobota 2. listopadu 

Vzpomínka na všechny 

věrné zemřelé 

Morkovice 
Pornice 
Pornice  

8:00 
15:30 
16:15 

Za + kněze z našich farností 
Za všechny zemřelé z Pornic 

Pobožnost na hřbitově 

 
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 

Ohlášky:  Dnes jsou opět připravené hry na faře v Morkovicích od 15:00 do 18:00. Ve 

čtvrtek 31. října je na faře v 19:00 v Morkovicích další část o výuku náboženství.   

Připomínám modlitbu růžence, která nás má provázet tento měsíc. Můžete si zakoupit 

kalendáře na příští rok. Nezapomeňme v těchto dnech na modlitby za naše zemřelé. 

Slavnostní koncert v rámci oslav Dne boje za svobodu a demokracii a 30. vyročí 

svatořečení Anežky České se uskuteční v neděli 10. 11. 2019 v kostele sv. Jana Křtitele 

v Morkovicích v 17:00. Účinkují: Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská a 

Pěvecký sbor Cantus Morkovice. Diriguje Petr Kolář. 

Mimořádný misijní měsíc říjen:  
Vatikánská zpravodajská agentura Fides představila statistiky 

aktualizované k 31.12.2017. K tomuto datu žilo na 

světě 7.408.374.000 osob, což je o 56.085.000 osob více než v 

předešlém roce. Počet katolíků na světě je 1.313.278.000, což je 

o 14.219.000 více než v roce 2016. Nárůst se týká všech 

kontinentů, v Evropě přibylo 259.000 katolíků, po třech letech 

úbytku. Největší nárůst je tradičně v Africe (+5.605.000) a Americe (+6.083.000), 

následuje Asie (+2.080.000) a Oceánie (+191.000). 

Celkový počet kněží na celém světě klesl také v tomto roce a dosáhl počtu 414.582 (-

387). Největší pokles byl zaznamenám v Evropě (-2.946), zatímco největší nárůst se týká 

Afriky (+1.192) a Asie (+1.424). 

Na poli vzdělávání a výchovy spravuje katolická církev ve světě 71.305 mateřských škol, 

101.527 základních škol a 48.560 středních škol. Dále se katolická církev stará 

o 2.345.799 studentů vyšších škol a 2.945.295 univerzitních studentů. 

Zdravotnická zařízení a charitativní organizace - Katolická církev celkem spravuje 5.269 

nemocnic, 16.068 ošetřoven; 646 nemocnic pro malomocné; 15.735 domovů pro 

seniory, 9.813 sirotčinců… 

  

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH 
 

V Pačlavicích v pátek 1.11. v 16:00 
 

V Pornicích v sobotu 2.11. v 16:15 
 

V Morkovicích v neděli 3.11. v 14:30 
 

V Prasklicích v neděli 3.11. v 16:00 
 

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 



 


