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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. ČERVENCE 2017 
 

Ježíš na konci třinácté kapitoly Matoušova evangelia klade důležitou otázku: „Rozuměli jste 

tomu všemu?“ Možná by mnozí pravdivě odpověděli: „Nikoli.“ Ale jsou naopak lidé, kteří na 

každou otázku mají již dopředu jasnou odpověď. Stejně tak čtou Písmo s již dopředu jasným 

předporozuměním, co se tu chce říci. Je to opravdu to, co nás Ježíš učí? Poslední věta evangelia 

dává zajímavý návod: „Každý učitel…, který se stal žákem…“ Učitelem Zákona se myslí 

někdo, kdo věnoval mnoho času seznámení se s Písmem. A přece, chce-li porozumět evangeliu, 

musí se stát učedníkem naslouchajícím úplně nově slovu Božímu. To neznamená zahodit vše 

„staré“. Ježíš nás povzbuzuje, abychom moudře pracovali se vším, co jsme v životě objevili a 

poznali.  

 

1.čtení: 1 Král 3,5.7-12* Šalamounova vláda se datuje do 10. stol. př. Kr. Šalamoun musí 

obhájit svůj nárok na trůn. Ve snu k němu promluví Hospodin. 

Žalm: 119* Jak miluji tvůj zákon, Hospodine! 

2.čtení: Řím 8,28-30* Dnešní tři verše ukazují vztah mezi povoláním a ospravedlněním. 

Ospravedlněním se pak rozumí možnost přistoupit k Bohu. 

Evangelium – Mt 13,44-52* Celá třináctá kapitola je věnována podobenstvím. Poslední část 

se soustředí na tajemství Božího království. 

 

BOHOSLUŽBY OD 30. ČERVENCE DO 6. SRPNA 2017 
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. 

pondělí 31. července 

sv. Ignáce z Loyoly 

Morkovice 7:30 Mše svatá 

úterý 1. srpna 

sv. Alfonse z Liguori 

--- ---  

středa 2. srpna 

 

--- --  

čtvrtek 3. srpna 

 

Pačlavive 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Bohoslužba slova se sv. přijímáním 
Bohoslužba slova se sv. přijímáním 
adorace 

pátek 4. srpna 
sv. Jana Vianneye 

--- ---  

sobota 5. srpna 

 

Morkovice 
130 let SDH 

9:30 za živé a zemřelá hasiče z Morkovic 

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
6. srpna 

Proměnění Páně 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování za 35 let společného 
života  

Ohlášky: Od úterý do pátku budu mimo farnost, pro službu kněze se můžete obrátit na 

pana faráře P. Mariusze Karkoszku do Zborovic – tel. 733 742 100. 

V sobotu 5. srpna odjíždí mladí na farní tábor do Velkých Losin. Mysleme na ně v 

modlitbě 

Farní pouť na Svatý Hostýn - v sobotu 26. srpna 2017 bude  na Svatém Hostýně 
tradiční arcidiecézní pouti rodin. Mši svatou celebruje arcibiskup Jan Graubner. 

Mše svatá začne v 10.15 hodin na venkovním pódiu, 

zpěvem a hudbou ji doprovodí Děcka ze Skoronic. 

Další program pak nabídne například koncert scholy 

Děcka ze Skoronic, přednášku Jitky Krausové, 

Loutkové divadlo Dana Taraby pro děti, stanoviště 

plná her a soutěží, skákací hrad, fotokoutek, 

ochutnávku receptů Luboše Nágla, autorské čtení 

Magdy Strejčkové nebo růženec pro seniory. 

Celodenní setkání zakončí v 15.30 svátostné 

požehnání.   Přihlásit se můžete o paní Gremlicové.  

 

HASIČSKÁ MODLITBA 
 

Nechť kdekoliv oheň vzplane 

já splním svoji povinnost 

pro záchranu životů Pane, 

dodej mi síly dost. 

V náruči vynést dítě, 

když ještě nevypršel čas, 

ale i starce, matku,  

která má šedý vlas. 

Stále na stráži stojím, 

protože povolaným jsem, 

před ohněm blízké chráním 

a pomoci chci všem. 

Když z tvé vůle se má stát, 

že sám při tom život ztratím, 

požehnej, Pane, mé rodině 

laskavou rukou vrať jim, 

co při plnění poslání 

jsem jiným lidem dal. 

Amen 

 


	HASIČSKá MODLITBA

