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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 17. ČERVNA  2018 
 

 

Nejednou můžeme propadnout pocitu, že v dnešní době se evangelium nemůže rozšířit. 

Nicméně mnohem důležitější je pohled upřený na Boha. On je hlavní silou evangelia, 

nikoli lidská obratnost. Bůh nás ujišťuje, abychom se nebáli opřít se o víru, i když se jeví 

jako malá. A platí to také o nás samotných. Odevzdat svůj život víře, jakkoli se zdá drobná 

ve srovnání s ostatními úkoly, přinese našemu životu velký užitek.    

  

1.čtení: Ez 17,22-24 * Izrael byl dobyt babylonským králem, mnoho lidí bylo odvedeno do 

zajetí. Ezechiel, ale zaslibuje Boží řešení – mesiáše. I z toho mála, co zbude, může vzejít! 

Žalm: 92* Dobré je chválit Hospodina. 

2.čtení: 2 Kor 5,6-10 * Realita tohoto světa není cílem naší pouti, ten je za její hranicí. 

Evangelium – Mk 4,26-34 * Podobenství mají pomoci porozumět světu víry, jde o 

obraznou řeč a nelze je vykládat doslova. Boží království? „je to s ním podobně, jako 

když…“. 

 

BOHOSLUŽBY OD 17. DO 24. ČERVNA 2018 
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 

pondělí 18. června Morkovice 18:30 Za+ rodiče Květoňovy a za živ. a + rodinu 

úterý 19. června 

sv. Jana N. Neumanna 

--- ---  

středa 20. června Morkovice 18:30 Za + P. Aloise Ženčáka 

čtvrtek 21. června 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 22. června  
 

Morkovice 18:30 Za živou a + rodinu Krejčířovu a 
Štěpánkovu 

sobota 23. června Morkovice 8:00 
15:00 
18:30 
20:30 

Na poděk. za dar víry s prosbou o B. pomoc 

Zahájení adorace (korunka k B.m.) 
Modlitby matek 
Společné ukončení adorace  

24. června 
NAROZENÍ 

SV. JANA KŘTITELE 

 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
14:30 

Mše svatá  
Mše svatá  
Za farnost a město Morkovice 
svátostné požehnání 

 

Ohlášky: Dnes bude sbírka na Farnost. Modlitby matek v pátek po mši svaté, v sobotu 

v 18:30 a v neděli při požehnání ve 14:30.  V sobotu 23.6. – v předvečer slavnosti 

Narození sv. Jana Křtitele - bude v Morkovicích adorační den farnosti, prosím o 

zapsání se k adoraci. Příští neděli jsou hody, prosím o napečení koláčů a cukroví pro 

hodové odpoledne na farní zahradě, na faru můžete donést v sobotu večer. V úterý 

19.6. bude pouť mužů z děkanátu - akolytů, kostelníků a pomocníků ve farnosti. 

Pojedeme do Velkých Losin. Odjezd z Kroměříže v 7:30  

 

 

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 
 

24. června oslavujeme příchod na svět svatého Jana Křtitele. Svým narozením otevřel 

svému otci ústa, která on měl zavřená pro nedostatek víry při zprávě, že bude mít syna. 

Jan odešel již v dětském věku na poušť, kde později připravoval lid na příchod 

Mesiáše nekompromisním požadavkem: "Čiňte pokání". Byl na břehu Jordánu hlasem, 

který ukázal na Krista slovy: "Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa". Za 

nezištnou věrnost svému poslání položil život. 

 

Adorační den farnosti Morkovice  
v sobotu 23.  června 2018 

15:00  - výstav Nejsv. Svátosti, zahájení adoračního dne 

             a modlitba korunky k Božímu milosrdenství    
18:30 – Modlitby matek 
20:30 - zakončení adorace a svátostné požehnání městu 
Morkovice 
 

 

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ  bude letos v sobotu 23. června 2018 od 

9,30 hodin v katedrále. Světitelem nových jáhnů bude olomoucký 

pomocný biskup Mons. Antonín Basler. 

Svěcenci: Ondřej Talaš a Vojtěch Radoch 

 

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ v katedrále sv. Václava v Olomouci  

V sobotu 30. 6. 2018 v  9.30 

Svěcenci: Ondřej Poštulka, Jiří Šůstek, Jan Svozilek 
 

Pamatujme na ně v modlitbě! 


