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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 22. ZÁŘÍ 2019 

Následovat nepoctivost správce není cesta k pravému štěstí, vždyť i evangelium mluví 

o důsledcích, které na správce pro jeho nepoctivost dolehly. Co ale Pán chválí? 

Nesrovnávejme poctivého a nepoctivého správce. Srovnejme dva typy nepoctivých 

správců: první, kterého asi nejčastěji potkáváme a který ukradne majetek přímo pro 

sebe. A druhý, o kterém mluví evangelium, který si dá práci a získává si nepoctivostí 

přátele, tedy buduje vztahy. Oba jsou nepoctiví, ale druhý ví, že dobré vztahy mají 

větší váhu než samo zajištění a majetek! Kam míří naše úsilí? Nejsme pro samou 

honbu za majetkem, ač spravedlivě získaným, přeci jen zaslepeni, a neztrácíme tak 

lidské vztahy?      

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

1. Am 8,4-7 – Amos je známý neúprosnou kritikou vyděračských postojů tehdejší 

šlechty, ale také kritikou úcty k falešným božstvům. Obrácení k Hospodinu je cestou 

záchrany. 

Žalm 113* odp. Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. 

2. čt. - 1 Tim 2,1-8 – List Timoteovi je koncipován jako povzbuzení ke kvalitní službě 

pastýře a k plnohodnotnému životu křesťanů. 

Evangelium - Lk 16,1-13 – Pán ví, že správce majetku je nepoctivý! Nechválí 

nepoctivost, ale prozíravost a svobodu vůči majetku, který je pomíjivý. 

 

BOHOSLUŽBY OD 22. DO 29. ZÁŘÍ 2019 
22. září 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 

Za+Karla Slezáka, manželku a živ. rod. 

pondělí 23. září 

sv. otce Pia 

Morkovice 18:00 Za + manžela a za živou rodinu 
Štěpánkovu 

úterý 24. září Lhota 17:00 Mše svatá 

středa  25. září Morkovice 18:00 Za + Světlanu Morongovou a živ. rodinu 
čtvrtek 26. září 

sv. Kosmy a Damiána 

Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
adorace 

pátek 27. září 

sv. Vincence z Paula  

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Na poděk. za B. požehnání s prosbou o 
pomoc B. a ochranu P.M.pro rod. Kopečnou 

sobota 28. září 

sv. Václava 

Morkovice  8:00 
 

Za + rodiče Šimákovy a DO 
 

29. září 
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 

Za + Slávka Štěpánka a živou rodinu  

Ohlášky:  Modlitby matek – Triduum bude v Morkovicích od pátku 27. 9 do neděle 29.9. 

– vždy po mši svaté. V neděli 29. září v 15:00 požehnáme v Pačlavicích nově obnovene 

kříže (cesta do Lhoty a polní cesta nad Lhotou) Poté vás zvu na faru do Pačlavic na malé 

posezení. Vyučování náboženství začne od pondělí 23. 9. (v pondělí učebna 1.A - stará 

budova v 1. patře a v pátek to bude hudebna.). Kdo by měl ještě zájem o výuku 

náboženství z vás starších – co už nechodíte do školy, přihlaste se u paní Gremlicové. (1. 

setkání bude ve čtvrtek 4. října v 19:00 na faře v Morkovicích). Kdo by jste chtěli oplatky 

z Křébů, je možné si je objednat u paní Ježové – tel. 737 809 339. Moc děkuji všem, kteří 

jste pomohli s organizací a připravou poutě na Křébech. Také moc děkuji chlapům za 

pomoc při brigádě na faře v Pačlavicích.  

 

 

MANŽELSKÉ VEČERY 
Pozvání pro manželské páry z našich farností na společná setkání 

Kde: fara Morkovice 

Kdy: 7 pondělků (od 7. října 2019; 18:30 – 20:30) 

Cena: 1.200,- kč za pár (přírůčka pro každého a občerstvení) 

Přihlaste se na faře v Morkovicích, nebo u paní Jůlie Koblihové 

(koblihova.julie@ado.cz) 

Pořádá: Centrum pro rodinu z Kroměříže - Studánka 

Informace: www.manzelskevecery.cz 
 

 

 Svatý Václav se narodil kolem roku 907 na Stochově 

jako syn vévody Vratislava a byl zde vychováván 

babičkou sv. Ludmilou. Zdá se, že uměl číst slovanské i 

latinské texty. V roce 921 se ujala vlády jeho matka 

Drahomíra, která zřejmě byla pohankou. Václav se ujal 

vlády kolem roku 925. Založil chrám sv. Víta. Byl 

zavražděn bratrem Boleslavem. Datum jeho mučednické 

smrti bylo předmětem diskuse (asi 935, dříve 929). 
 

Všemohoucí, věčný Bože, dej, ať po vzoru svatého 

mučedníka Václava žijeme moudře a spravedlivě, ať 

statečně usilujeme o to, co slouží k nastolení tvého 

pokoje, a přemáháme zlo dobrem. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť 

on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 
 

VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ ZAČNE OD PONDĚLÍ 23. ZÁŘÍ 2019 

Den Ročník Čas 

Pondělí 1 a 2. třída 12:00 – 12:45 

Pondělí 3. a 4. třída 12:50 – 13:35 

Pondělí 5. a 6.  třída 13:45 – 14:30 

Pátek 7. 8. a 9. třída 13:45 – 14:30 

mailto:koblihova.julie@ado.cz
http://www.manzelskevecery.cz/


 


