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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 13. SRPNA 2017 
 

Všechna čtení popisují zcela konkrétní situace, v nichž byl někdo z věřících podroben zkoušce 

víry. Odehrává se tu něco, s čím lidé nepočítali a neodpovídá to jejich představě o jednání Boha 

s lidmi. Bůh ale nedává laciné odpovědi. Není vždy snadné pochopit, proč se příběh našeho 

života odehrává právě takto a proč je v něm tolik klikatých odboček. Proč nejel Ježíš s apoštoly 

na lodi? Proč židé nepřijali víru, když se setkali s Kristem? Proč…? Velmi často je odpověď 

jediná: Bůh pracuje s naší vírou velmi komplexně. Jde mu o osvědčení každého člověka. Cílem 

je, aby i ze slabých a křehkých lidí povstali muži a ženy, kteří dospěli ve svém vztahu k Bohu 

až ke zralé víře, k ochotě dát se Pánu zcela, celým svým životem. 
 

1.čtení: 1 Král 19,9a.11-13a * Královna Jezabel se rozhodne proroka Eliáše zabít. Zlomený 

prorok prchne přibližně 500 km do pouště na horu Sinaj (či Choreb).  

Žalm: 85* Pane, ukaž nám své milosrdenství! 

2.čtení: Řím 9,1-5 * První komunitu křesťanů velice trápila otázka, proč evangelium hromadně 

nepřijali Židé, kteří jako první slyšeli radostnou zvěst. Pavel ve třech kapitolách toto téma 

rozebírá, přičemž dnešní perikopa je začátkem této úvahy.  

Evangelium – Mt 14,22-33 * Genezaretské jezero na šířku měří přibližně dvanáct kilometrů a 

plavba veslicí trvala několik hodin. Učedníci právě zažili jeden z největších zázraků – nasycení 

pěti tisíc lidí. A tak je přeplutí jezera vhodnou příležitostí ke zkoušce jejich víry. 

BOHOSLUŽBY OD 13. DO 20. SRPNA 2017 
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

13. srpna 

 

Pačlavice  
Morkovice 
Křéby 
Křéby 

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

Mše svatá 
Za + sestru Jarmilu Krejčí 
Modlitba růžence 
Mše svatá za farníky a poutníky 

pondělí 14. srpna 

sv. Maxmiliána Kolbeho 

Prasklice 18:00 Mše svatá 

úterý 15. srpna 

Slavnost Nanebevzetí 

Panny Marie 

Pačlavice 
Morkovice  

17:00 
18:30 

Mše svatá 
Na poděkování za dar života s prosbou o 
dar zdraví 

středa 16. srpna 

 

Morkovice 18:30 Za + sestru, rodiče a DO 

čtvrtek 17. srpna 

 

Pačlavive 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
adorace 

pátek 18. srpna 
sv. Heleny 

Morkovice 18:30 Za rodinu Kunetkovu, dar víry a Boží 
požehnání 

sobota 19. srpna Morkovice 
 

8:00 
 

Za + Andělu Hanákovu, Františka 
Nábělka a dvě manželky 

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
20. srpna 

 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Za farnost 
Na poděk. za dar života s prosbou o B.P. 

Ohlášky: 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.V Morkovicích v kostele je pokladnička kam můžete přispět rodině 
Juřenových, postižených požárem jejich rodinného domu. Od 15. do 20. srpna bude 

v Olomouci CSM – pamatujme na toto setkání ve svých modlitbách.  

 

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) 

 
UNITED je křesťanský multižánrový festival konaný na 

konci prázdnin od 24. do 26. srpna ve Vsetíně. 

V minulém roce účast přesáhla 4000 lidí. Multižánrovost 

se promítá ve škále koncertů různých hudebních stylů a 

spektru dalšího programu – semináře, workshopy, 

divadlo, film, sporty, street scéna, služba modliteb a 

duchovního poradenství.  

Každý ročník se nese v duchu hlavního tématu. Pro tento 

rok bylo zvoleno téma NENAHRADITELNÝ. 

Záměr UNITED je vyjádřen zkratkou 3P – tedy být Kristem Propojeni, Proměněni a 

Povoláni. Propojeni skrze víru v něj, proměněni do jeho charakteru a povoláni ke 

službě druhým. To vše se děje skrze práci s mladými lidmi a skrze rozvoj jejich 

charakteru, kreativity a zodpovědnosti. 

 

Když budeš sám, pomodli se „Zdrávas, Maria“ 

 

V mém dětství se objevil jeden starý jezuita, otec Michel, 

kterému jsem jednoho dne řekl: „Všichni světci, o nichž 
slýchávám mluvit, velmi uctívali Pannu Marii. Trápí mě 

to, protože já takovou zbožnou úctu opravdu necítím!“ 

Tehdy mi odpověděl: „S tím si hlavu nelam, je to úplně 

prosté. Pokaždé, když budeš sám, pomodli se ´Zdrávas, 

Maria .́“ Řídil jsem se tím, a to tak důkladně, že dnes, kdy 

je mi přes osmdesát, nedokážu usnout jinak než tak, že se 

opakovaně modlím „Zdrávas, Maria“! A od chvíle, co 

jsem doprovázel v hodině smrti jednoho přítele, mám ve 

zvyku se s umírajícími modlit „Zdrávas, Maria“. Poslední 

slova „nyní i v hodinu smrti naší“ pak nahrazuji slovy „nyní i v hodinu setkání“.  

(Abbé Pierre) 


