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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 23. ČERVENCE 2017 
 

Dnešní lekce uvádí tři podobenství o Božím království, jeden výklad podobenství a slova o 

významu učení v podobenstvích. Nabízí se tu celková úvaha o nebeském (Božím) 

království, jak je zobrazují podobenství: začíná a působí v tomto čase z malých počátků, 

ale má skvělou budoucnost. Její velikost lze posoudit až ve žni. V tomto čase nepřipadá v 

úvahu nijaká totalita dobra (nelze vytrhat koukol), ale ani totalita zla (nelze popřít, že bylo 

zaseto životaschopné semeno). Království je v nás, v lidském prostředí, ale není z nás 

(nejsme původci setby), ani jím nedisponujeme (nejsme pány žně). Výsledek: pokora i 

útěcha.  

 

1.čtení: Mdr 12,13.16-19* Kniha moudrosti vznikla ve 2. století př. Kr. Autor žije v 

diaspoře, v prostředí formovaném řeckou filosofií, a proto se vyrovnává s odlišným 

přístupem k víře u pohanů. 

Žalm: 86* Tys, Pane, dobrý a shovívavý. 

2.čtení: Řím 8,26-27* Poté, co svatý Pavel odlišil život podle „těla“ od života podle 

„ducha“, ukázal, že jsme dědicové Boží. Vyrovnává se s námitkou utrpení… 

Evangelium – Mt 13,24-43* Třináctá kapitola Matoušova evangelia je souborem různých 

podobenství inspirovaných zemědělskou kulturou Izraelců. Společným tématem je Boží 

království a jeho nepřijetí. Ztrácí tak sílu a smysl? 

BOHOSLUŽBY OD 23. DO 30. ČERVENCE 2017 
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 

pondělí 24. července Morkovice 18:30 Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní 

úterý 25. července 

sv. Jakuba 

Lhota -  
ZDRAVÁ VODY 

18:00 mše svatá 

středa 26. července 

sv. Jáchyma a Anny 

Slížany - 
kaple 

17:30 
18:00 

modlitba růžence 
Za živé a zemřelé obyvatele Slížan 

čtvrtek 27. července 

sv. Gorazd a druhové 

Pačlavive 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá  
adorace 

pátek 28. července 
 

Morkovice 18:00 Za Boženu Dupákovou , manžela a za 
živou a  + rodinu 

sobota 29. července 

sv. Marty 

Pačlavice  
 

11:00 svatba Jana Procházky a Barbory 
Koleníkové 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
30. července 

 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za Jiřího Skřítka dvoje rodiče a živ. rod.  

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

Morkovicích hry pro děti. 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. 

 

Mše svaté ke cti sv. Jáchyma a Anny  
 

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  

 

Sv. Jáchym a Anna 

Jáchym je patronem manželských párů, truhlářů a 

obchodníků s plátnem. Anna je patronkou Florencie 

a také se k ní obrací ti, kteří prosí za šťastný sňatek 

a manželství, za požehnání dětí, za šťastný porod; 

jako svou patronku ji vidí matky, vdovy, ženy v 

domácnosti a mnozí další, k nimž patří horníci, 

tkalci, soustružníci, umělečtí truhláři, mlynáři, 

čeledíni, krejčí i krajkáři. Oba jsou vzorem 

především pro všechny prarodiče. 

Památku svaté Anny prohlásil za závaznou pro celý svět papež Řehoř XIII. v roce 

1584. 

Modlitba: 

Bože našich otců, Tys vyvolil svatého Jáchyma a Annu za rodiče Matky Tvého Syna; 

na jejich přímluvu splň i na nás svá zaslíbení, ať dosáhneme věčné spásy. Skrze Tvého 

Syna Ježíše Krista, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po 

všechny věky věků. Amen.  
 

Stopy v písku - Jedné noci se mi zdál sen. Kráčela jsem s Ježíšem po pobřeží. Na temném 

nebi se promítaly obrazy z mého života. Životní příběh provázely dvoje stopy v písku, jedny 

moje, ty druhé patřily Ježíšovi. 

Když se mi zjevil poslední obraz, ohlédla jsem se za sebe a jaké bylo moje překvapení! 

Vidím, že nejednou se v písku črtají jen jedny šlépěje. A bývalo to právě v těch nejtěžších 

obdobích mého života. 

Dlouho mi to nedávalo pokoj, až jsem se v rozpacích obrátila k Ježíšovi: „Pane, když jsem 

se tě vydala následovat, slíbil jsi, že celou cestu půjdeš se mnou a budeš se mnou. Ale 

viděla jsem, že v těch nejtěžších a nejsmutnějších chvílích mého života se v písku črtaly jen 

jedny stopy. Vskutku nechápu, jak jsi mne mohl nechat samotnou, když jsem tě nejvíc 

potřebovala.“ 

On zašeptal: „Dítě moje drahé, mám tě rád a nikdy tě nenechám samotnou, nikdy, ani když 

tíha života dolehne a osud tě bude zkoušet. Ty jedny stopy, které jsi viděla, tam zůstaly 

právě z chvil, kdy jsem tě nesl.“ 


