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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 6. SRPNA 2017 
 

 

Slavíme svátek, který připadá na 6. srpna a dnes připadl také 

na neděli. Připomínáme si událost zmíněnou v Písmu, která 

byla velmi důležitá pro posílení víry apoštolů. Budeme si 

tedy nejen připomínat biblickou událost, ale také se modlit 

za oporu naší vlastní víry.   
 

 

1.čtení: Dan 7,9-10.13-14 * Prorok Daniel chce pomocí vizí povzbudit věřící židy k naději, 

která přesahuje aktuální zkušenost pronásledování. Je zde jistota Božího kralování a jeho 

záchrany. 

Žalm: 97* Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. 

2.čtení: 2 Petr 1,16-19 * Sv. Petr ví, že se blíží jeho smrt. Chce proto varovat ty, kteří uvěřili v 

Krista, před lživými učiteli víry. V textu vzpomíná na událost, kterou si dnes připomínáme. 

Evangelium – Mt 17,1-9 * Ježíš učedníkům vyjevuje tajemství o své smrti, ale chce je 

ubezpečit, že to nebude poslední slovo jeho příběhu. Proto se jim ukáže v nebeské slávě. 

Učedníci však stále nerozumí. 

BOHOSLUŽBY OD 6. DO 13. SRPNA 2017 
6. srpna 

Proměnění Páně 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděk. za 35 let společného života 

pondělí 7. srpna Morkovice 18:30 Za+Lubomíra Pátika a za živou a + rodinu 

úterý 8. srpna 

sv. Dominika 

--- ---  

středa 9. srpna 

sv. Terezie B. od Kříže 

Morkovice 18:30 Na poděkování za dar života, víry a křtu 

čtvrtek 10. srpna 

sv. Vavřince 

Pačlavive 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 11. srpna 
sv. Kláry 

Morkovice 18:30 Za rodinu Štěpánkovu 

sobota 12. srpna 

 

Morkovice 
Prasklice 

8:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
13. srpna 

 

Pačlavice  
Morkovice 
Křéby 
Křéby 

9:00 
10:30 
17:30 
18:00 

Mše svatá 
Na poděk. za 35 let společného života  
Modlitba růžence 
Mše svatá za farníky a poutníky 

Ohlášky: V sobotu 5. srpna odjeli mladí z naší farnosti na tábor do Velkých Losin. 

Mysleme na ně v modlitbě. Moc vám děkují za dary, které od vás dostali do kuchyně.  

Farní pouť na Svatý Hostýn - v sobotu 26. srpna 2017 bude  na Svatém Hostýně 

tradiční arcidiecézní pouti rodin. Mši svatou celebruje arcibiskup Jan Graubner. 

Pojedeme autobusem – přihlásit se můžete u paní Gremlicové. Od 8. do 10. září bude 
na faře v Prasklicích víkend pro mládež od 14 let – „Podle srdce Tvého…“ info na 

nástěnce. 

Mše svatá Křéby u Prasklic - neděle 13. srpna 2017  

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) 

 

V rámci Celostátního setkání mládeže zveme rodiče a rodiny s dětmi na Den s 

rodinami, který se koná v sobotu 19. srpna 2017.  Dopolední program začne v 

Korunní pevnůstce v 9:00 úvodní modlitbou a od 9:30 proběhne katecheze 

Mons. Pavla Posáda a následovat bude mše svatá s kardinálem Dominikem Dukou. 

Rodiny jsou zvány na teplý oběd, který pro ně bude připraven zdarma, případně 

mohou přispět dobrovolnou částkou. V nabídce odpoledního programu bude EXPO 

výstava hnutí, řeholí a prorodinných organizací,  doprovodný program v olomouckých 

kostelích, parcích a sálech. 

Od 16:30 bude následovat svědectví Enrica Petrilla o své ženě Chiaře Petrillo, 

která zemřela v 28 letech na rakovinu. Její životní příběh je sepsán v knize: Smrt 

nemá poslední slovo. 

Po večeři z vlastních zdrojů se mohou zájemci zdržet na vrcholnou večerní modlitební 

vigilii v Korunní pevnůstce, která začne ve 20:00. 

 

Sbírky v červenci 2017 Morkovice Pačlavice Prasklice 

neděle 2. 7.  4.165,- 3.945,- 910,- 

neděle 9.  7.  3.633,-  8.956,- 870,- 

sbírka - neděle 16.  7.   9.670,-  3.819,- 1.140,- + Kř. 1.222,- 

neděle 23. 7.  4.137,-  2.757,- 2.271,- 

neděle 30.7. 4.224,- + 1.612,- Lhota1.080,- + 2.630,- 4.579,- 

 
Papež vyzval věřící na celém světě k modlitbě za Venezuelu. 

Svatý stolec také vybídl tamější vládu k zastavení svého úsilí o 

svolání zákonodárného shromáždění a vyzval k vytvoření 

podmínek pro nové řešení. Zemi zmítají nepokoje, prezident 

Nicolás Maduro usiluje o změnu ústavy. V nedávném referendu 

svolaném opozicí a podporovaném církví se 98% lidí vyjádřilo 

proti plánovaným změnám. Zemi navíc sužuje hluboká 

chudoba, 700% inflace a téměř úplný nedostatek potravin a léků.  


