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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 2. ČERVENCE 2017 
 

Ježíš v evangeliu říká: „Kdo miluje syny více nežli mne, není mne hoden.“ Velmi dobře lze 

výroku porozumět ve světle příběhu o daru syna Šunemance ze čtvrté kapitoly Druhé knihy 

královské. Bůh není odpůrcem života a člověk je povolán k lásce k dětem. Jde tu o přirovnání. 

Jestliže milující rodič nesmí zapomenout na Boha, pak ani v žádném jiném vztahu Bůh nemá 

být upozaděn. Ba co více. Dítě je darem od Boha a nikoli vlastnictvím. Všimněme si, že závěr 

textu je blahoslavení těch, kteří přijmou proroka či učedníka. Je možná těžké přijmout od Boha 

kritické slovo nebo usvědčení z hříchu, jak mnozí proroci činili. Ale Bůh odměňuje odvahu 

každého, kdo je ochoten „slyšet“ jeho hlas, i když je hříšný. 

1.čtení: 2 Král 4,8-11.14-16a* Elizeus je velký prorok konající zázraky. Navazuje na 

proroka Eliáše (9 stol. př. Kr.). Mnoho skutků koná podobně jako jeho předchůdce. 

Žalm: 89* Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. 

2.čtení: 6,3-4.8-11* Na konci páté kapitoly svatý Pavel vyvozuje: „Kde se rozmnožil hřích, 

tam se mnohem více rozhojnila milost.“ To ale může být zavádějící! Máme ještě více 

hřešit? Proto připojuje vysvětlení (náš text). 

Evangelium – Mt 10,37-42* Čteme poslední část druhé velké Ježíšovy řeči, kterou Matouš 

zachytil. Nejprve vyvolil dvanáct apoštolů a posílá je na první misii. K tomu jim dává 

ponaučení. 

 

BOHOSLUŽBY OD 2. DO 9. ČERVENCE 2017 
13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

2. července 
 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Za farnost 
Za živou a + rodinu Kejíkovu 

pondělí 3. července Pornice 14:00 pohřeb paní Marie Ledvinové 

úterý 4. července 

sv. Prokopa 

Morkovice 7:30 Za dar zdraví, pomoc Boží a ochranu P.M. 

středa 5. července 

sv.Cyrila a Metoděje 

Pačlavice 
Morkovice 

10:30 
18:30 

Mše svatá 
Za + Bedřicha Churého, manželku a děti 

čtvrtek 6. července 

sv. Marie Goretti 

Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:30 

Mše svatá 
Za dar zdraví a za B.P.pro rod. Štěpánovu 

pátek 7. července 
1. pátek v měsíci 

Morkovice 
 

7:30 
 

Mše svatá 

sobota 8. července Morkovice  
Morkovice 

8:00 
11:00 

Mše svatá 
svatba Jaroslava Bartošíka a Martiny 
Sedlákové 

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
9. července 

 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za + Boženu Urbanovu, manžela a za 
živou a + rodinu 

Ohlášky:  Děkuji všem, kteří jste pomohli s přípravou a organizací hodů 

v Morkovicích. Od 4. do 5. července vás zvu na pouť na Velehrad. Pojedeme v 15:00 

na kolách, zúčastníme se večer koncertu, v úterý dopoledne budeme na slavnostní mši 

svaté o potom se vrátíme domů. (bližší informace po mši svaté) Ve dnech 5.–9. 

července se na brněnském výstavišti BVV již po osmadvacáté uskuteční katolická 
charismatická konference. 

VELEHRAD - Dny lidí dobré vůle, 

začínají v úterý 4. července nabídkou každoročních projektů 

jako Velehrad dětem s Michalem Nesvadbou, Aktivity pro 

životní prostředí v Archeoskanzenu v Modré, Soutěž ve 

fotbalových dovednostech s Antonínem Panenkou a pingpongový 

turnaj s Orlem, Mladí fandí Velehradu letos se skupinou Slza, 

unikátní Ruční přepisování Bible, Mezinárodní setkání vozíčkářů  

Rodičům bude určen vzdělávací seminář „Proměny rodiny a z 

nich plynoucí důsledky“. V 19.30 hodin začne na pódiu před 

bazilikou slavnostní benefiční koncert Večer lidí dobré vůle. 

Během hudební produkce se divákům a posluchačům představí 

dva charitativní projekty, na které může každý přispět formou 

DMS VELEHRAD na číslo 87 777 . Pro letošní ročník byly 

vybrány: Dům Ignáce Stuchlého SKM – Salesiáni Dona Boska a Nadační fond 

ADIUVARE.Hudební hostitel velehradského Večera lidí dobré vůle Jiří Pavlica 

s Hradišťanem pozval Marii Rottrovou, zlínskou Filharmonii Bohuslava Martinů, 

velehradský sbor gymnázia Stojanov, zpěváky Petera Cmorika a Jaroslava  

Dny lidí dobré vůle 2017 vyvrcholí ve středu 5. července od 10.30 na nádvoří před 

bazilikou slavnostní poutní mší svatou. Hlavním celebrantem a kazatelem bude prefekt 

Kongregace pro biskupy kardinál Marc Ouellet, koncelebrovat budou čeští i zahraniční 

biskupové. 

Sbírky v červnu 2017 Morkovice Pačlavice Prasklice 

neděle 4. 6.  6.300,- 2.575,- 690,- 

neděle 11.  6.  6.484,- 1.840,-  jezírko 2.571,- 780,- 
sbírka - neděle 18.  6.   10.435,- BT 2.170 4.500,- Lhota 500,- 1.135,- + Kř. 1.603,- 

hody - neděle 25. 6.  8.171,- + 1000,- 2.399,- 2.690,- 

sv. Cyril a Metoděj 
 

Úspěch mise sv. Cyrila a Metoda stál na třech sloupech: 

1. na chudobě, 2. na pokoře, 3. na absenci touhy po vnější moci. 

Předpokladem apoštolátu dnes, stejně jako za časů sv. Cyrila a Metoděje, je úcta 

k druhému, ke způsobu jeho života a k hodnotám jeho kultury. Kdo chce vést ke Kristu, 

nesmí dirigovat, komandovat, manipulovat a uniformovat. Pravá láska se nikdy nedotýká 

nešetrně svobody a osoby druhého. 


	sv. Cyril a Metoděj

