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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 16. ČERVENCE 2017 
 

Proč lidé neuvěřili v Krista? Důvodů je celá řada od historických až po otázku 

blahobytu. Možná je důležité otázku posunout: Znamená odmítnutí tolika lidí, že 

evangelium není pravdivé? Pomoci nám může zkušenost vlastní či lidí žijících s 

Bohem. Odevzdat svůj život Bohu nese mnohé plody, často nečekané a překvapující. 

Kdo zakusil Boží jednání ve svém životě, jen těžko přijme možnost, že Bůh není. A 

naopak, tolik lidí vůbec nepřipouští možnost Božího působení, že přehlíží velké 

množství událostí ze svého života a připisují je pouhé náhodě.  

 

1.čtení: Iz 55,10-11 * Prorok Izaiáše působil v babylónském zajetí (mezi rokem 586–

540 př. Kr.). Jeho slovo plné útěchy a povzbuzení dávalo naději lidu žijícímu v zajetí 

několik set kilometrů od domova.  

Žalm: 65* Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek. 

2.čtení: Řím 8,18-23 * Jsme Boží děti. Abychom se mohli ujmout dědictví "Boží 

slávy", musíme však nejprve snést různé podoby utrpení. Toto utrpení se pak nedá 

srovnat se slávou, která nás čeká  

Evangelium – Mt 13,1-23 * Předložené podobenství odpovídá na zásadní otázku, proč 

někteří lidé evangelium nepřijali.. 

BOHOSLUŽBY OD 15. DO 23. ČERVENCE 2017 
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 

pondělí 17. července Morkovice 18:30 Za Boží pomoc a posilu v nemoci 

úterý 18. července --- ---  

středa 19. července 

 

Morkovice 18:30 Za + Jaroslava Churého, rodiče, 
sourozence a živou rodinu 

čtvrtek 20. července 

 

Pačlavive 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá  
adorace 

pátek 21. července 
 

Morkovice 18:00 Za Světlanu Morongovu živou rodinu a 
DO 

sobota 22. července 

sv. Marie Magdalény 

Morkovice  
 

8:00 
 

Za + Bohumila Tichého, sestru a rodiče 
 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
23. července 

Hody v Prasklicích 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Za živé a zemřelé obyvatele Prasklic  
Na poděkování za dar života s prosbou o 
Boží pomoc a ochranu  

Ohlášky:  Dnes je sbírka na opravu kostela. V pátek bude mše svatá v 18:00 a po 

mši svaté v 19:00 budou na faře hry pro děti. V úterý 18.7. v 16:00 jsou zvány na faru 

maminky s malými dětmi na společné hry (paní Eva Štěpánová) Příští neděli je změna 

začátku mše svaté v Pačlavicích a v Prasklicích. Poznání na cyklistickou pouť 

z Francovi Lhoty do Litoměřic (420 km) od 1.do 5. srpna. Bliřší informace na nástěnce 
nebo na faře.  
 

Oznámení o sňatku: Dne 29.7.2017 budou v kostele sv. Martina v Pačlavicích církevně 

oddání pan Jan Procházka (1992) z Brna a slečna Barbora Koleníková (1996) 

z Prasklic. 
 

Se srdcem plným upřímné úcty skláníme se před Tebou, slavná svatá Anno. 

Tebe si Bůh vyvolil a oblíbil a pro své mimořádné ctnosti stala ses hodnou 

výsostné Boží milosti: 

porodit Pokladnici všech milostí, Požehnanou mezi ženami, 

Matku vtěleného Slova, Přesvatou Pannu Marii. 

Pro tuto velkou přízeň přijmi nás laskavě, dobrá svatá Anno, 
mezi své opravdové ctitele, kterými chceme být nyní i po celý svůj život. 

Obklop nás mocnou ochranou a vypros nám u Boha milost následovat Tě v 

ctnostech, 

které byly krásou a ozdobou Tvého života. 

Pomoz nám poznat naše hříchy a upřímně jich litovat. 

Vypros nám živou lásku k Ježíši a Marii a věrné plnění našich povinností. 

Ochraň nás od každého nebezpečí a buď při nás v hodině smrti, abychom přišli do nebe 

a tam s Tebou, přešťastná matko, svatá Anno, chválili Slovo Boží, které se stalo člověkem 

v lůně tvé přečisté dcery, Panny Marie.   Amen. 

 

Poutní mše sv. ke cti sv. Jáchyma a sv. Anny v našich farnostech 
 

V NEDĚLI 23. ČERVENCE HODY V PRASKLICÍCH 
V 9:00 mše sv. ve farním kostele za živé a + občany a farníky z Prasklic 

 

V úterý  25. července v 18:00 mše sv. - Zdravá Voda ve Lhotě 
 

Ve středu 26. července v 18:00 mše sv. u kaple sv. Anny ve Slížanech  

Biskupské svěcení nově jmenovaných pomocných biskupů 

olomoucké arcidiecéze Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa 

Nuzíka se. uskuteční v sobotu 14. října 2017 při mši svaté od 10.00 

v olomoucké katedrále sv. Václava. Všichni věřící jsou podle 

olomouckého arcibiskupa na svěcení srdečně zváni. „Jde o velkou 

událost celé místní církve. Svěcení není soukromou záležitostí 

kandidátů a jejich přátel, apoštolská církev se vytváří kolem 
apoštolů a jejich nástupců,“ připomíná arcibiskup Graubner a prosí všechny věřící o 

další modlitby za nové biskupy, ale také o aktivní zapojení do života ve farnostech. 

„Jak vidíme, Bůh je štědrý. Budeme-li na jeho dary velkoryse odpovídat, porostou 

důvody naší naděje,“ 


