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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 18. ČERVNA 2017 
 

Možná se zdá, že mezi učedníkem a apoštolem není rozdíl. Učedníkem je každý, kdo se 

rozhodne Pána následovat a naslouchat mu. Apoštol je odvozen od řeckého „apostolos“, což 

znamená poslaný. Je to člověk mající úkol! Ježíš ho vybírá mezi ostatními a posílá ho. Toto 

vyslání znamená, že dostal svěřenou určitou duchovní pravomoc, která ho v tomto případě 

zmocňuje dokonce vyhánět zlé duchy a uzdravovat nemocné. Týká se to jen církevních 

profesionálů? Ježíš povolává laiky, ty vybavuje svým Duchem ke službě. Takové poslání se 

netýká jen kněží. Jistě se odehrává vždy pod autoritou církve, ale vztahuje se na každého.  

 

1.čtení: Ex 19,2-6a* Bůh uzavírá s Izraelem smlouvu -nejprve připomene lidu, co pro ně učinil. 

Pak bude následovat smlouva – Desatero 

Žalm: 100* Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy. 

2.čtení: Řím 5,6-11* Ospravedlnění, tedy možnost být s Bohem, neplyne z našich skutků či ze 

splnění nějakých norem. Jsme hříšníky! Ale Bůh nás vysvobozuje činem Ježíše… 

Evangelium – Mt 9,36 – 10,8* Ježíš poté, co ukázal cíl svého poslání - být prostředníkem 

milosrdenství a moc svého učení - daruje svoji autoritu a poslání těm, které si vyvolil. 

 

BOHOSLUŽBY OD 18. DO 25. ČERVNA 2017 
11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

18. června 
 

Pačlavice 
Morkovice  
Prasklice 

8:30 
10:30 
14:00 

Mše svatá a průvod kolem kostela 
Na poděkování 
Mše svatá a průvod 

19. června 

sv. Jana N. Neumanna 

Morkovice 18:30 Za+P. Jana Šrubaře, P. Jana Nedělníka a 
P. Jana Rozehnala 

úterý 20. června --- ---  

středa 21. června 

sv. Aloise 

Morkovice 18:30 Za + P. Aloise Ženčáka 

čtvrtek 22. června 

 

Prasklice 
Morkovice 

17:30 
18:30 

Mše svatá 
Mše svatá  

pátek 23. června 
Slavnost Nejsvětějšího 

srdce Ježíšova 

Morkovice 
Pačlavice 

7:00 
17:00 

Za dar zdraví,milost Boží a ochranu P.M. 
Mše svatá 

sobota 24. června 

Neposkvrněného srdce 

Panny Marie 

Morkovice 
Morkovice 
Morkovice 
Prasklice 

9:00 
15:00 
17:00 
18:30 

Zahájení adoračního dne 
Korunka k Božímu milosrdenství 
Na poděk. za dar víry s prosbou o pomoc Boží 

Mše svatá 

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
25. června 

Narození Jana Křtitele 
Hody v Morkovicích 

Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice  
 

8:30 
10:00 
14:30 

Mše svatá 
Za farnost (areál letního kina) 
Te Deum a Svátostné požehnání 

 

Ohlášky:  Dnes je sbírka na farnost V neděli 18.6. bude v Morkovicích na faře 

v 15:30 setkání dětí, které byly u 1. sv. přijímání a jejich rodičů. 18.6. bude v 17:00 

setkání biřmovanců v Morkovicích na faře. V pondělí po mši svaté budu na faře 

zapisovat na mše svaté na další pololetí. V sobotu 24.6. je v Morkovicích adorační 

den farnosti, prosím o zapsání se k adoraci. Příští neděli jsou hody, prosím o napečení 

koláčů a cukroví pro hodové odpoledne na farní zahradě, na faru můžete donést 

v sobotu večer.  Na uterý 27.6. se plánuje pouť mužů z děkanátu - akolytů, kostelníků 

a pomocníků ve farnosti. Pojedeme na poutní místo Maria Hilf u Zlatých hor. Děkuji 

všem, kteří jste pomohli s přípravou a organizací slavnosti Těla a Krvě Páně.  

 

Adorační den farnosti Morkovice  
v sobotu 24. června 2017 

9:00 - výstav Nejsv. Svátosti, zahájení adoračního dne 

15:00  - modlitba korunky k Božímu milosrdenství   a MM 
16:30 - zakončení adorace a svátostné požehnání 
17:00 - slavnostní mše svatá 
 

 

24. června oslavujeme příchod na svět svatého Jana Křtitele. Svým 

narozením otevřel svému otci ústa, která on měl zavřená pro 

nedostatek víry při zprávě, že bude mít syna. Jan odešel již v dětském 

věku na poušť, kde později připravoval lid na Mesiáše 

nekompromisním požadavkem: "Čiňte pokání". Byl na břehu Jordánu 

hlasem, který ukázal na Krista slovy: "Hle, Beránek Boží, který 

snímá hříchy světa". Za nezištnou věrnost svému poslání položil 

život. 

 
 

MORKOVSKÉ HODY - neděle 25. června 2017 
     9:30 - koncert dechové hudby a  průvod od farního kostela 

   10:00 - hodová mše sv. v areálu letního kina 
   14:30 - Te Deum a svátostné požehnání ve farním kostele 

   15:00 - hodové odpoledne na farní zahradě s Morkovčankou 
 

 

Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v 

Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit 

společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se 

zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je 

možné na webu: Olomouc2017.signaly.cz 

 
 


