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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 20. SRPNA 2017 
 

Obvykle se při čtení dnešního evangelia lidé pozastavují nad podivným přístupem Ježíše, 

protože jedná jako člověk tvrdého srdce. A skutečně tak naoko jedná! Proč? Protože o 

chvíli dříve slyšeli apoštolové argumentaci farizejů a tvrdé odsouzení nedodržování 

Zákona (Tóry). Nikde nebyla ani stopa po milosrdenství, pochopení… Tak černobílý Boží 

zákon není! Na vyprávění o pokorné cizince je to zřejmé. Příběh je velmi aktuální i dnes, 

protože se v naší zemi a v Evropě setkáváme s cizinci, které snadno odsuzujeme. Ježíš 

nechválí lhostejnost či hloupost! Ale poukazuje na tvrdé srdce, které se neumí slitovat. 

Žádný předpis o morálce či liturgii nesmí pomíjet smysl normy a chápání širokého 

kontextu, pro který norma vznikla. 

 

1.čtení: Iz 56,1.6-7* Úryvek komentuje do té doby nepřijatelnou možnost, aby také pohané 

(příslušníci jiných národů) směli přistoupit k Bohu a spolu s Izraelity se podílet na 

bohoslužbě. 

Žalm: 67* Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! 

2.čtení: Řím 11,13-15.29-32* Sv. Pavel uvažuje, že odmítnutí Izraelitů je ve skutečnosti 

cestou pro ostatní národy. A jejich záchrana bude nakonec cestou i pro Izrael. 

Evangelium – Mt 15,21-28* Jádrem vyprávění není zázrak jako takový, ale víra 

kananejské ženy. Její vytrvalá víra nakonec "vítězí" a dojde uznání. 

 

BOHOSLUŽBY OD 20. DO 27. SRPNA 2017 
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

20. srpna 

 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

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

pondělí 21. srpna 

sv. Pia X. 

Morkovice 18:30 Za živou rodinu s prosbou o Boží pomoc 

úterý 22. srpna 

Panny Marie Královny 

Na jezírku 
  

17:00 
17:30 

modlitba růžence 
Mše svatá za poutníky 

středa 23. srpna 

 

Morkovice 18:30 Za + Jana Romana a rodič z obou stran 

čtvrtek 24. srpna 

sv. Bartoloměje 

Pačlavive 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 25. srpna Morkovice 18:30 Za + Marii Dopitovu, manžela a děti 

sobota 26. srpna --- --- pouť na Svatý Hostýn 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
27. srpna 

 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

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

Ohlášky: Dnes je sbírka na opravy kostela. Farní pouť na Svatý Hostýn - v sobotu 26. 

srpna 2017 bude  na Svatém Hostýně tradiční arcidiecézní pouti rodin. Mši svatou celebruje 

arcibiskup Jan Graubner. Odjezd autobusu – Lhota 7:15,Pačlavice, Prasklice, Morkovice 

v 7:30. Odjezd ze Svatého Hostýna v 16:00. - přihlásit se ještě můžete u paní Gremlicové.  

Kdo by jste chtěli jet v sobotu na Svatý Hostýn na kole, budeme vyjíždět v 6:30 od 
kostela. 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 ještě přispět rodině Juřenových, postižených požárem jejich rodinného domu.  

 

 

V pondělí 22. srpna je svátek Panny Marie Královny 
Pouť  Na  Jezírku  

v 17:00 růženec,   17:30 mše svatá 
 

 

 

 PANNA MARIA KRÁLOVNA: Připomínáme si slova II. 

vatikánského koncilu: "Maria byla vzata do nebeské slávy a 

povýšena od Pána za Královnu celého tvorstva." (LG 51) Na 

Pannu Marii jsou vztahována slova žalmu "V plné kráse vstupuje 

královská dcera, její šat je protkán zlatem" Papež Pius XII. v 

souvislosti se zavedením svátku prohlásil: "Maria je Královna 

především pro velikost své duše o pro vznešenost darů, kterých se 

jí od Boha dostalo. Stále štědře rozdává poklady své lásky a své 

starostlivé mateřské pozornosti sklíčenému a zoufalému lidstvu."  
 

 

 

 

Výběr z programu na Svatém Hostýně: 

10.15 hod. POUTNÍ MŠE SV. na venkovním pódiu: hlavní celebrant Mons. Jan 

Graubner; zpěvem a hudbou doprovodí Děcka ze Skoronic, 

KONCERT scholy Děcka ze Skoronic  

PŘEDNÁŠKA Jitky Krausové  

Loutkové DIVADLO Dana Taraby PRO DĚTI   

STANOVIŠTĚ PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ PRO DĚTI  

SKÁKACÍ HRAD, FOTOKOUTEK  

OCHUTNÁVKA receptů Luboše Nágla  

AUTORSKÉ ČTENÍ Magdy Strejčkové  

RŮŽENEC pro seniory v bazilice  

v 15.30 svátostné POŽEHNÁNÍ  
 


