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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. ČERVNA 2017 
 

Nebojte se! Všimněme si, že Ježíš ví o obavě učedníků a snaží se jí předcházet. Ač se 

cítí být oproti světu malými, ztracenými, neznalými, není to pro Boha problém. 

Mnohem podstatnější je poznat, že jsou v Božích očích vzácní! Bůh o nich ví a počítá s 

nimi. A přeci Pán požaduje, aby sami vynaložili úsilí pro obhajobu a hlásání víry. 

Uprostřed těchto zkoušek víry se náš vztah s Bohem prověřuje a také prohlubuje. Bez 

osobní zkušenosti s Boží záchranou je těžké postavit svůj život na Hospodinu a hlásání 

evangelia už vůbec není věrohodné. Každý dospělý křesťan by tak měl umět sestavit 

vlastní žalm či vyznání, v němž by děkoval Bohu za situace, kdy ho Pán zachránil.  

 

 

1.čtení: Jer 20,10-13* Jeremiáš prorokuje zkázu Jeruzaléma, ale lidé to nesnesou. 

Uprostřed slov o vlastní bolesti však zaznívá jeho víra a důvěra v Boha. 

Žalm: 69* Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce! 

2.čtení: Řím 5,12-15* Starý zákon ospravedlnění připisuje plnění Zákona.Ukázalo se 

však, že lidé ne-jsou schopni předpisy dodržet. Jakou roli zde hraje Boží milost? 

Evangelium – Mt 10,26-33* Ježíš si v desáté kapitole vyvolil dvanáct učedníků a 

vysílá je, aby šli a hlásali evangelium. K této příležitosti jim dává řadu pokynů a 

povzbuzení. 
 

BOHOSLUŽBY OD 25. ČERVNA DO 2. SRPNA 2017 
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

25. června 
Hody v Morkovicích  

Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice  

8:30 
10:00 
14:30 

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

pondělí 26. června ---- ---  

úterý 27. června --- ---  

středa 28. června 

sv. Ireneje 

Prasklice 
Morkovice 

17:30 
18:30 

Mše svatá 
Za rodiče Jiříčkovy a za živou rodinu 

čtvrtek 29. června 

sv. Petra a Pavla 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:30 

Mše svatá 
Za rodinu Šreflovu, Černínovu a DO 

pátek 30. června 
Výročí  posvěcení katedrály 

Morkovice 
 

18:00 
 

Za dar zdraví, milost Boží a ochranu 
Panny Marie 

sobota 1. července Morkovice  8:00 Za + Františka Najmanna, dvoje rodiče a 
živou rodinu 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
2. července 

 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Za farnost 
Za živou a + rodinu Kejíkovu 

 

Ohlášky:  V pátek 30. června po mši svaté, při které poděkujeme za konec školního 

roku, jsou všichni školáci zváni na farní zahradu na opékání a hry. (špekášky sebou) 

Děkuji všem, kteří jste pomohli s přípravou a organizací hodů v Morkovicích. 

Modlitby matek – triduum - bude příští víkend 30.6.- 2.7.  v pátek, v sobotu a 

v neděli po mši svaté v Morkovicíh. Pohřeb paní Marie Ledvinové bude v Pornicích 

v pondělí 3. července ve 14:00.  

 
 

Liturgie slavnosti Narození sv. Jana Křtitele:  
Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, 
aby svědčil o světle a připravil Pánu ochotný lid. 
1. čt. Iz 49, 1-6 * Dám tě národům jako světlo.  

Žalm 139 * Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.  

2. čt. Sk 13, 22-26 * Jan kázal před příchodem Kristovým. 

Evang. Lk 1,57-66.80 * Jeho jméno je Jan.. 
 

 

 
 

Pohled na sv. Petra a Pavla může dodat důvěry každému z nás. Ani jeden z nich nebyl 

bezchybný... Ale pro oba se stalo Boží odpuštění mocí, která nejen smetla jejich 

hříchy, ale vybavila je i silou k životu a jejich poslání. 

Svatý Petr - je nejvýznamnější Ježíšův apoštol, jemuž se vzkříšený Ježíš zjevil jako 

prvnímu, zemřel r. 64 v Římě mučednickou smrtí. Petr se původně jmenoval Šimon, 

byl ženatý a žil jako rybář se svou rodinou v Kafarnaum. V Ježíšovi spatřoval Mesiáše 

a následoval ho. Ježíš řekl k Šimonovi: "Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou 

církev" (evangelium sv. Matouše 16,18). Tato slova ze Šimona učinila Petra (řecké 

slovo petra znamená "skála") a později první hlavu církve. 

Svatý Pavel - je považován za prvního velkého misionáře 

světa. Svatý Pavel - Pavel z Tarsu - apoštol národů - 

hebrejsky Šavel, je jedna z nejdůležitějších postav Bible 

Nového Zákona. Byl původně horlivým pronásledovatelem 

křesťanů. Ale na jedné své cestě proti křesťanům do 

Damašku prožil mystické setkání s Kristem a sám se 

obrátil na křesťanskou víru. Stal se pak naopak horlivým 

zvěstovatelem křesťanství a je označován jako "apoštol 

národů". Je počítán i mezi apoštoly, ačkoliv mezi 

původních dvanáct apoštolů nepatřil a s Ježíšem se osobně 

nesetkal. Díky jeho službě se křesťanství rozšířilo mezi 

pohany a stalo se světovým náboženstvím. 
 

http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Petr-apostol.html
http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Pavel-apostol-narodu.html

