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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 17. LISTOPADU 2019 

Apokalyptický obraz konce věků jistě čtenáře evangelia po staletí spíše děsil. Možná měl 

autor před očima scénu vypálení a zboření Jeruzaléma v roce 70 po Kr., když Římané 

město znovu obsadili, zničili chrám a všechny Izraelity vyhnali. Jak se to týká nás dnes? 

Vnímat svět, ve kterém žijeme, jako jistotu, která trvá navěky, je iluzí. Náš svět je křehký, 

plný zvratů a bohužel také mnoha útoků zla. Bůh nás však přeci povolal, abychom 

uprostřed této křehké reality nezradili své základní rozhodnutí pro Boha, pro lásku Boží a 

pro dobro. A to navzdory všem hrozícím nebezpečím. Dnes jsme pozváni modlit se za 

odvahu a pevně se rozhodnout pro Boha a jeho království.   

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

1.čt. - Mal 3,19-20a Malachiáš svůj lid těší, ujišťuje ho o tom, že Hospodin to všechno, co 

oni vidí a cítí, vidí také a že mu poslední slovo nikdo nevezme.  

Žalm 98* odp. Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva. 

2. čt. - 2 Sol 3,7-12 Někteří zdánliví horlivci v Soluni očekávali tak důkladně Kristův 

druhý příchod, že nepracovali a spoléhali na dobrotu druhých. Pavlovo slovo napomenutí 

je jednoznačné a důrazné.  

Evangelium - Lk 21,5-19 –  Očekávání konce světa bylo v dějinách vždy živé.I Ježíš o 

tom hovoří. Nevyvolává paniku, ale na druhé straně nenechává v „sladké nevědomosti“, 

neslibuje procházku růžovým sadem. 

 

BOHOSLUŽBY OD 17. DO 24. LISTOPADU 2019 
17. listopadu 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
14:30 

Mše svatá 
Mše svatá 

Za + Romana Lelka a živou rodinu 

Te Deum a svátostné požehnání 

pondělí 18. listopadu  Morkovice 17:30 Za + rodiče Králíkovy a DO 

úterý 19. listopadu    
středa 20. listopadu Morkovice 17:30 Za živou a + rodinu Dostálkovu a DO  

čtvrtek 21. listopadu 

Zasvěcení P. Marie v 

Jeruzalémě 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá  
Mše svatá 
adorace 

pátek 22. listopadu 

sv. Cecilie 

Morkovice 17:30 Za scholu a sbor (zpěváky, varhaníky a 
hudebníky) 

sobota 23. listopadu 

sv. Klementa I. 

Morkovice 8:00 Na úmysl dárce 

24. listopadu 
SLAVNOST JEŽÍŠE 

 KRISTA KRÁLE 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
 

7:30 
9:00 

10:30 
 

Mše svatá 
Mše svatá 

Za neteře a synovce s prosbou a Boží 

požehnání 

PŘIHLÁŠKA NA ADVENTNÍ  DUCHOVNÍ OBNOVU 
v sobotu 30. 11. 2019 od 9:00 v sále hasičárny v MORKOVICÍCH + poplatek 150,-  

 

Jméno……………………….. ………..  Adresa…………………………….. 
 

Ohlášky:  Dnes je sbírka na CARITU.  Adventní duchovní obnova v naší farnosti bude 

v sobotu 30. listopadu v Morkovicích v sále hasičárny. Přihlaste se do 24. listopadu. 

Děkuji vám, kteří jste pomohli při brigádě v Pačlavicích. Jménem pěveckého sboru Cantus 

děkuji vám všem, kteří jste napekli cukroví pro zpěváky a hudebníky  
 

Svatá Cecílie - žila ve třetím století v Římě. Podle 

tradovaného podání se zasvětila Kristu, ale rodiče se rozhodli 

provdat ji za Valeriána, který byl pohanem. Přičiněním Cecilie 

se však nechal pokřtít a souhlasil, že spolu budou žít jako bratr 

a sestra. Valerián pro svoji víru položil život. Mučednickou 

smrtí zemřela i Cecílie. Ve čtvrti Trastevere, kde stával její 

dům, byla postavena bazilika nesoucí její jméno. Později bylo nalezeno její neporušené 

tělo. Sv. Cecílie je patronku chrámové hudby a hudebníků.  
 

Svatá otec František ustanovil 33. neděli v mezidobí jako Světový den chudých. 
Vy, kteří stojíte u paty kříže, možná osamocení, izolovaní, opuštění, bez střechy nad hlavou, 

donucení opustit svou rodinu nebo svou zemi, oběti alkoholu, prostituce, nemoci… Buďte jisti, 

že vás Bůh miluje. Bůh zvláštním způsobem slyší vaši modlitbu. Svět trpí a vaše modlitba Pána 

dojímá. Vy, kteří jste maličcí, chudí a křehcí, jste pokladem církve. Jste v srdci papeže, v srdci 

Marie a v srdci Božím. Pokaždé, když je váš život pošlapáván, týrán a urážen, je to Ježíš, kdo je 

pošlapáván, týrán a urážen. Dnes vás chce papež utěšit, snaží se přinést vám útěchu, říci vám, 

že vás má rád a pobídnout vás, abyste se vrátili k prameni.“ 

 

Římskokatolická farnost Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

zvou na adventní duchovní obnovu  

 v sobotu 30. listopadu 2019 

s P. Mgr. Františkem Bezděkem SDB 

 

Téma: TAJEMSTVÍ VÁNOC 

Program v sále hasičárny v Morkovicích: 

8:30       Modlitba růžence 

9:00    I. přednáška + rozjímání 

10:30  II. přednáška + rozjímání 

12:00 oběd, přestávka  

13:00 III. přednáška + rozjímání 

Program v kostele v Morkovicích: 

14:30 adorace, příležitost ke svátosti smíření 

15:00 Korunka k Božímu milosrdenství 

15:10   Mše svatá 


	Přihláška na adventní  duchovní obnovu
	v sobotu 30. 11. 2019 od 9:00 v sále hasičárny v MORKOVICÍCH + poplatek 150,-

