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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10. ČERVNA  2018 
 

 

Nejednou jsme to zažili, že údajní odborníci přesně vědí, že… Mají, prý, klíč k Ježíšově 

moci uzdravovat: Jedná mocí největšího z démonů. Ježíš snadno vysvětluje, jak je takový 

argument hloupý. V příměru o silákovi však skrytě zaznívá otázka, kdo je tedy tak silný, 

aby siláka přemohl? Ten, kdo koná zázraky uzdravení! Ježíš je mocnější než kníže 

démonů! Tato neochota vidět pravdu se stává kamenem úrazu nejen pro farizeje, ale i pro 

nejbližší – rodinu a příbuzné. Pochopí, kým Ježíš je?   

  

1.čtení: Gn 3,9-15* Hříchem vstoupil nesoulad mezi muže a ženu. Prvotní duchovní čistota 

se ztratila. Bůh se zlem nevede žádnou diskusi a rovnou ho odsoudí!  

Žalm: 130* U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení. 

2.čtení: 2 Kor 4,13 – 5,1* Svatý Pavel mluví o pravé slávě působené Bohem a odkazuje na 

vlastní slabost. Připomíná slova o pokladu víry, který máme v „hliněné nádobě“.  

Evangelium – Mk 3,20-35* Dnešní text navazuje na vyvolení dvanácti učedníků. Marek 

naším textem podtrhne význam nové rodiny – učedníků. 

 

BOHOSLUŽBY OD 10. DO 17. ČERVNA 2018 
10. neděle v mezidobí  

10. června 
1. sv. přijímání 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice  
 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
 

15:00 

Mše svatá  
Za farnost 
Na poděk. za dar života s prosbou o B.P. 
Za děti, které jdou k 1. sv. přijímání 
Svátostné požehnání a zasvěcení dětí 
Panně Marii 

pondělí 11. června 

sv. Barnabáše 

Morkovice 18:30 Za + rodiče Koňarikovy, Morongovy a DO 

úterý 12. června --- ---  
středa 13. června 

sv. Antonína z Padovy 

Pačlavice 
Křéby 

9:30 
17:30 
18:00 

Mše svatá (Domov důchodců) 
Modlitba růžence 
Za poutníky a farníky 

čtvrtek 14. června 

 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:30 

Mše svatá 
Za+Marii a Františka Najmanovy a živ. r.  

pátek 15. června  
sv. Víta 

Morkovice 18:30 Za+Annu Gambasovu, manžela a živou 
rodinu 

sobota 16. června Morkovice 8:00 Mše svatá 

11. neděle v mezidobí  
17. června 

 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice  
 

7:30 
9:00 

10:30 
 

Mše svatá  
Mše svatá  
Za + manžela a za živou rodinu 
Štěpánkovu 

 

Ohlášky: Od pondělí po mši svaté budu na faře zapisovat intence na další půlrok. Příští 

neděle bude sbírka na farnost. Dne 16.června 2018 jsme zváni na Velehrad na děkanátní 

pouť za rodiny a za nová kněžská povolání. Autobus pojede ve 13:00 ze Lhoty. Na 

Velehrad na kole můžete jet společně 16.6. ve 13:00 od kostela v Morkovicích. 

Tradiční pouť kostelníků našeho děkanátu bude v úterý 19. června. 
   

POUŤ DĚKANÁTŮ KROMĚŘÍŽ A HOLEŠOV 
za obnovu rodin a duchovní povolání  v sobotu 16. června 2018 na Velehradě 

15:00  růženec   

15:00 přednáška  dr. M. Altrichtera SJ  (sál T. Špidlíka)   

           Podněty pro duchovní život od papeže Františka  

16:00  adorace   

17:00  mše svatá   
 

Pěší pouť: Možnost putovat ze Starého Města po poutní cestě a modlit se růženec 

(začátek ve 14:45 v místě odbočky na Jalubí – poblíž žel. mostu).  

Program pro děti: Možnost předání dětí od rodičů 14:45–15:00, předání  zpět v 16:45, 

vždy před bazilikou. Připravují Děkanátní centra pro rodinu. 

 

Křéby u Prasklic – ve středu 13. června 2018 
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) 

 

Ježíš je přítomen v eucharistii, i když ho nevidíme 

Ježíše nevidíme, ale je mnoho věcí, které nevidíme, a přitom jsou zásadní. 

Například nevidíme svůj rozum, ale máme ho. Nevidíme svou inteligenci, ale máme ji. 

Nevidíme svou duši, ale ta přesto existuje a vidíme důsledky její existence, protože 

můžeme mluvit, myslet, rozhodovat se atd… Stejně tak nevidíme elektrický proud, a 

přece víme, že existuje: vidíme světlo. Nevidíme zkrátka právě ty nejdůležitější věci, 

které opravdu udržují v existenci svět a život, můžeme však pociťovat jejich působení.  
Podobně také nevidíme svýma očima Vzkříšeného Pána, ale vidíme, že kde je 

Ježíš, tam se lidé mění, stávají se lepšími. Takže nevidíme Pána samotného, ale vidíme 

jeho působení: tak můžeme pochopit, že Ježíš je přítomen. Pojďme se tedy setkat 

s tímto Pánem, který je nevidítelný, ale mocný a který nám pomáhá dobře žít.  

 

MORKOVSKÉ HODY - neděle 24. června 2018 
    
   10:00 - koncert dechové hudby před kostelem 

   10:30 - hodová mše sv. v kostele sv. Jana Křtitele 

   14:30 - Te Deum a svátostné požehnání ve farním kostele 

   15:00 - hodové odpoledne na farní zahradě s Morkovčankou 
 


