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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 20. ŘÍJNA 2019 

 

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. „Ježíš vypravoval… 

podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Po čase nadšení se modlitbě a 

rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne 

víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, 

kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš 

je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním 

pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého 

života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.   

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

1.čt. Ex 17,8-13 – Vítězství není v posledku věcí zbraní, ale vytrvalosti v modlitbě. 

Nezapomeňme, že prohrát znamenalo zemřít, a to jak pro bojovníky, tak i pro ženy a děti.  

Žalm 121* odp. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. 

2. čt. - 2 Tim 3,14 – 4,2 – Timoteus je blízký spolupracovník sv. Pavla. Všimněme si, jaký 

význam autor listu vkládá do Písma svatého a jaký důraz klade na hlásání evangelia. 

Evangelium - Lk 18,1-8 – Náš text je teoretický příklad ukazující na význam vytrvalosti v 

modlitbě. 

 

BOHOSLUŽBY OD 20. DO 27. ŘÍJNA 2019 
20. října 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
MISIJNÍ NEDĚLE  

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 

Za farnost 

pondělí 21. října 

Bl. Karla Rakouského 

Morkovice  18:00 Za ochranu a požehnání pro rodiny dětí 

úterý 22. října 

sv. Jana Pavla II. 

--- ---  

středa 23. října 

 

Morkovice 18:00 Za Antonii Morongovou, manžela, 3 
syna a živou rodinu 

čtvrtek 24. října 

 

Pačlavice 
Prasklice 

Morkovice 

17:00 
18:00
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 25. října 

 

Morkovice 18:00 Na poděkování za ochranu a pomoc 
Boží 

sobota 26. října 

 

Morkovice  
 

8:00 
 

Za + Františka Hubačka u příležitosti 
nedožitých 80. narozenin 

27. října 
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Za farnost 

Mše svatá 

Ohlášky:  Dnes je sbírka na misie. Ze sobotu 26. 10. na neděli 27. 10.  bude změna 

času (ve 3 hod. na 2 hod.) Připomínám modlitbu růžence, která nás má provázet tento 

měsíc a děkuji všem, kteří jste se v pátek večer přišli pomodlit za misie. Příští neděli 

27. 10. budou opět připravené hry na faře v Morkovicích od 15:00 do 18:00.  
  

 

Mimořádný misijní měsíc říjen:  
 

Slavíme Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém světě 

se lidé modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého 

světa. Misijní neděle je svátkem celosvětového 

společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary 

duchovní i materiální. I v té nejchudší zemi Afriky se koná 

sbírka na misie, čehož jsem byl svědkem v tanzanské 

farnosti, kde lidé dávají, co mohou z toho mála, co mají do společného fondu, 

z kterého pak mohou o to víc čerpat. Misijní neděle je nejsilnější solidaritou celého 

světa. V ten den se víc jak miliarda lidí ve 160 zemích světa modlí za společné dílo 

evangelizace.  

Letošní rok je výjimečný také proto, že papež František vyhlásil pro celou církev 

Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Pro tuto oslavu navrhl téma „Pokřtění a 

poslaní: Kristova církev na misiích ve světě.“ 

Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. 

Ano, misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, 

ale svět, ve kterém žijeme je naše rodina, farnost, společenství, práce nebo škola. Svět 

je prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší 

žitou vírou, radostí a nadšením. Ježíšova slova „Jděte do celého světa a hlásejte 

evangelium“, jsou posláním pro všechny pokřtěné. To znamená žít tak, abychom 

v ostatních lidech vzbuzovali otázky: jak to, že je ten člověk tak dobrý, radostný nebo 

spravedlivý? To je cesta k Ježíši.       

Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu 

papežských misií v loňském roce. Díky Vaší loňské štědrosti můžeme pomoci chudým 

lidem v šesti zemích tří kontinentů částkou necelých 15 milionů korun. Pomáháme tak 

v Ugandě, Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance a Paraguay s pastoračními a 

edukačními projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. 

Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a 

diecézních organizací podáváme pomocnou ruku všem potřebným. 

Papež František spojuje misie s radostí a připomíná, že když se dělíme s těmi 

nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu tvář. Vložme naše úsilí pod ochranu 

Panny Marie, která nás cestou misijní radosti bude ráda doprovázet. 

Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým 

žehná.  

jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice 

 


