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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. SRPNA 2017 
 

Naše úvahy by se neměly soustředit pouze na prvního mezi apoštoly. Petr vyznává Ježíše jako 

dlouho očekávaného zachránce. Izraelité čekají na nového krále – pomazaného či mesiáše od 

roku 586 př. Kr.! Oni se na příchod takové významné osoby připravovali. Otázku však 

posuňme do současnosti! Možná, že dnes mnozí mesiáše už vůbec neočekávají. Jiní pošilhávají 

po všech možných nabídkách dnešního světa. Kdo je zachráncem pro nás osobně? Vyznejme 

dnes spolu s Petrem: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Tedy, není nikoho jiného, kdo by nás 

mohl zachránit a přivést ho k Bohu. Ty jsi naše naděje, radost, cesta… Ježíš přikázal apoštolům 

mlčet, protože ještě neprožili Velikonoce. Ale po nich budou učedníci vybaveni Duchem, aby 
šli a tuto radost zvěstovali. To platí i pro nás.  

 

 
1.čtení: Iz 22,19-23 * Šebna byl významným úředníkem, který žil honosným a nákladným 

způsobem. Proto se na něj snáší kritika proroka.  

Žalm: 138* Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, dílo svých rukou neopouštěj! 

2.čtení: Řím 11,33-36 * Svatý Pavel vasvětluje, proč Izrael odmítl Krista jako Mesiáše. Toto 

odmítnutí vidí jako otevření cesty pro pohany. Cesta spásy pro Izrael se tak stala určitým 

tajemstvím. Pavel zakončuje tuto svoji úvahu velkolepým hymnem. 

Evangelium – Mt 16,13-20 * Ježíš začal veřejně vystupovat, připojila se skupina učedníků, 

zažili zázraky, nasycení zástupů… Nyní se Ježíš soustředí především na učedníky… 

 

BOHOSLUŽBY OD 27. SRPNA DO 3. ZÁŘÍ 2017 
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. 

pondělí 28. srpna 

sv. Augustina 

Morkovice 7:30 Mše svatá 

úterý 29. srpna 
umučení sv. Jana Křtitele 

--- 
  

---  

středa 30. srpna --- ---  

čtvrtek 31. srpna 

 

Pačlavive 
Morkovice 

17:00 
18:30 

Mše svatá 
Za + Jaromíra Štěpánka, rodiče a DO  

pátek 1. září 
1. pátek v měsíci 

Morkovice 16:30 
17:30 

příležitost ke svaté zpovědi 
Za + Františka Jiříčka a živou rodinu 

sobota 2. září Morkovice 8:00 Mše svatá 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
3. září 

 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování za Boží ochranu 

 

Ohlášky: V pátek 1.9.  navštívím nemocné. V pátek je od 16:30 bude v Morkovicích 

adorace a příležitost ke svátosti smíření. V pátek 1.9. od 18:30 zvu všechny děti a 

hlavně školáky na farní zahradu v Morkovicích na společné hry, opákání a ukončení 

prázdnin. Potáborové setkání bude na faře v Prasklicích od 29.9. do 1.10 

 

Hlavní pouť na Křébech bude v neděli 10. září 2017. Zároveň poděkujeme za 

dokončení oprav vnějšku kostela v Prasklicích. Mši svatou celebruje P. Mgr. Vladimír 

Mrázek, děkan z Kyjova. (15:00 Korunka k Božímu milosrdenství v kostele, průvod 

s obrazem Panny Marie a v 16:00 mše svatá na Křébech) 
 

Slavnostní zahájení nového školního roku  
při mši sv. ve farním kostele v Morkovicích v pondělí 4. září 2017 

v 10:30. Zveme všechny školáky, rodiče, vyučující a farníky. 
 Budeme společně prosit o dary Ducha Svatého pro nový školní rok. 

 

rodiče: přihlaste své děti do výuky náboženství, která probíhá na ZŠ v Morkovicích. 

Vyplněné přihlášky odevzdejte tento týden v sakristii nebo na faře. 

 

Vážení rodiče,  
  
nabízíme Vám možnost přihlásit své dítě k výuce římskokatolického 

náboženství. Seznámí se postupně s obsahem Bible, se základy křesťanství a se 

zásadami křesťanského života. Výuka je zařazena do rozvrhu ZŠ, kterou Vaše 

dítě navštěvuje. O podrobnostech celoroční organizace výuky ve škole budete 

informováni v první polovině měsíce září.  

  
..............................................................................................................……………………… 

  

 Přihláška do Římskokatolické náboženství – ročník 2017/2018 
 

 

Třída: ..................... Jméno dítěte: .....................................................................  

 

Datum narození:………………….Bydliště: …..................................................  

  

 

Podpis rodičů  (zák. zástupce): ..................................................................  

  

 

Kontakt: (tel.) .........................................................  

 

V ................................................ dne: .................................................  

  



 


