
HHHlllaaasss   oooddd   JJJooorrrdddááánnnuuu  

informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9. ČERVENCE 2017 
 

Minulou neděli jsme v evangeliu četli závažný výrok: „…kdo nenese svůj kříž a 

nenásleduje mne, není mne hoden…“. Náročnost, kterou klade Mistr na učedníky je 

velká. Nejde však o náročnost ve smyslu výjimečných jedinců, elity, která by jediná 

směla Pána následovat. Dnešní evangelium vysvětluje celou problematiku. Nést 

„břemeno“ lze především s Pánem, který dává sílu natolik, že břemeno netíží. Obě 

perikopy tak můžeme číst jako výzvu: „Pojďte ke mně“ a já vám pomohu. 

 

 

1.čtení: Zach 9,9-10* Proroctví zvěstuje Boží návrat k Izraeli a zaplašení všech 

nepřátel. Zvěstuje příchod krále pokoje. 

Žalm: 145* Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. 

2.čtení: Řím 8,9.11-13* Tělem je myšleno vše, co nás strhuje do nízkosti života a 

posléze k hříchu, duchem je míněn celý člověk, který žije naplno pro Boha. 

Evangelium – Mt 11,25-30* Pro svou neobyčejnou jemnost bývá tato perikopa nazývána 

"janovským místem u synoptiků. Začíná chvalozpěvem na Boží moudrost a dobrotu, potom se 

teprve obrací k lidem nepatrným s poselstvím útěchy, ke které se jde cestou následování Ježíše. 

 

BOHOSLUŽBY OD 9. DO 15. ČERVENCE 2017 
14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

9. července 
 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

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

pondělí 10. července Morkovice 18:30 Za + Oldřicha Churého a DO  

úterý 11. července 

sv. Benedikta 

--- ---  

středa 12. července 

 

Pačlavice 
Morkovice 

9:30 
18:30 

Mše svatá (domov důchodců) 
Na poděkování za dar života, povolání, 
za milost poznání a dar víry 

čtvrtek 13. července 

 

Křéby 
 

17:30 
18:00 

Modlitba růžence 
Mše svatá za farnost 

pátek 14. července 
 

Pačlavive 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Za + Jiřinu Tesařovu a manžela 

sobota 15. července 

sv. Bonaventury 

Morkovice  
 

8:00 
 

Mše svatá 
 

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
16. července 

 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za + Oldřicha Štěpánka, manželku a DO  

Ohlášky:  V pátek bude mše svatá v 18:00 a po mši svaté v 19:00 budou na faře hry 

pro děti.  Hody ke cti svaté Anny v Prasklicích budou v neděli 23. července v 9:00 

 

Mše svatá Křéby u Prasklic - čtvrtek 13. července 2016  
Zahájení v 17:30 u 9. zastavení křížové cesty modlitbou růžence, 

 procesí na Křéby a mše sv. v 18:00  
(Při nepříznivém počasí mše svatá v kostele v Prasklicích) 

Při Národní cyrilometodějské pouti na Velehradě - 5. července 2017 - byla 

zveřejněna jména dvou nových pomocných biskupů pro olomouckou arcidiecézi. 

Stali se jimi P. Antonín Basler, dosavadní kancléř arcibiskupství, a Mons. Josef 

Nuzík, generální vikář. 

P. Antonín Basler (* 1956) strávil dětství a mládí v Olšanech na 

Šumpersku a před teologickým studiem pracoval jako technik na 

železnici. Kněžské svěcení přijal roku 1984 a působil postupně v 

Luhačovicích (1984–1990), Vizovicích (1990–1999) a jako děkan 

vizovického děkanátu (1993–1999), od roku 1999 do současnosti 

byl farářem u sv. Michala v Olomouci. Je kanovníkem Metropolitní 

kapituly u sv. Václava a od roku 2000 působí jako kancléř 

arcibiskupství.  

Mons. Josef Nuzík (* 1966) pochází ze Strání na 

Uherskohradišťsku a po maturitě pracoval jako soustružník v 

Uherském Brodě. Kněžské svěcení přijal roku 1995 a působil v 

Novém Jičíně. Jeho dalšími působišti byly Luhačovice (1996–

1997), Nivnice (1997–2003) a Štípa u Zlína (2003–2005), v tomto 

posledním období byl také děkanem vizovického děkanátu. Od 

roku 2005 sloužil jako vicerektor kněžského semináře v 

Olomouci a roku 2009 jej arcibiskup Jan Graubner jmenoval 

svým generálním vikářem. Je kanovníkem olomoucké 

Metropolitní kapituly u sv. Václava.  

Úkolem pomocného biskupa je pomáhat diecéznímu biskupovi při veškerém řízení 

diecéze a zastupovat ho, diecézní biskup se s ním rovněž radí při řešení závažnějších 

věcí, hlavně pastorační povahy. 

Podrobnosti o datu svěcení a dalších záležitostech souvisejících s převzetím 

biskupského úřadu budou zveřejněny později. 

 


