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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 24. ČERVNA  2018 
 

 

Dnešní slavnost je nejen oslavou jedince, který sehrál v dějinách spásy zajímavou roli. 

Nepřipomínáme si ani tolik jednoho člověka, jako spíše vidíme celek dějin spásy, tedy 

událostí, které znamenají i naši záchranu. Bůh v nich využívá různé lidi a různé prostředky, 

aby na konci mohl každý člověk spatřit Boží slávu. Z tohoto pohledu jsou Janovy příběhy 

také součástí našeho, mého života. Lze říci, že s početím Jana se odstartovaly události 

přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen Janově 

mučednické smrti, ale nezvykle i jeho narození. Od dnešního dne přesně za půl roku 

budeme slavit narození Krista. Slavnost se tak stává i určitým odkazem na Vánoce.     

  

1.čtení: Iz 49,1-6 * Izraelité jsou zdrceni dlouhou porobou, ztratili naději. Izaiáš píše o  

tajemné postavě zachránce  „Služebníka Hospodinova“ 

Žalm: 139* Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně. 

2.čtení: Sk 13,22-26 * Svatý Pavel hlásá evangelium. V této řeči se také zmiňuje o Janu 

Křtiteli.  

Evangelium – Lk 1,57-66.80 * Manželé Zachariáš a Alžběta jsou již pokročilého věku a 

nemají děti. Dostávají milost početí a narození vytouženého dítěte. Nyní se Boží zaslíbení 

naplňují. 

 

BOHOSLUŽBY OD 24. ČERVNA DO 1. ČERVENCE 2018 
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 

pondělí 25. června Morkovice 18:30 Za + Františka Jiříčka, manželku a živ. rod 

úterý 26. června --- ---  
středa 27. června Morkovice 18:30 Za Boženu Dupákovou, manžela a za 

živou a + rodinu 

čtvrtek 28. června 

sv. Ireneje 

Prasklice 
Morkovice 

17:30 
18:00 

Mše svatá 
adorace 

pátek 29. června  
sv. Petra a Pavla 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Na poděkování za konec školního roku 

sobota 30. června 

posvěcení katedrály v Ol. 

Morkovice 8:00 
 

Mše svatá  

13. neděle v mezidobí  
1. července 

 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá  
Za farnost 
Za živou a + rodinu Kejíkovu 

 

Ohlášky: Dnes po požehnání jste zvání na farní zahradu, na - Hodové odpoledne: k tanci a 

poslechu hraje Morkovčanka, bohaté občerstvení: uzené klobásy, guláš, pivo, limo, kafe, 

kolačky… požehnání nového hřiště - hry pro děti i dospělé, chůze po laně, střelba z luku, a 

další. 

V pátek 29. června po mši svaté, při které poděkujeme za konec školního roku, jsou 
všichni školáci zváni na farní zahradu na opékání a hry. (špekášky sebou) O 

prázdninách budou každý pátek po mši svaté – v 19:00 – hry na faře. 

 

 

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 
 

 
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, apoštolů 29. června. 

Nejvýznamnější apoštolové hovoří příkladem života i 

hlasatelským dílem. Na Petrovi - na skále, postavil Ježíš 

církev v odpověď na víru, kterou Petr vyznal. Jako zástupci 

církve mu Ježíš řekl: „Tobě dám klíče nebeského království.“ 

Petra následoval Pavel, dřívější pronásledovatel, který po 

setkání s Kristem dal všechny své síly do jeho služeb. Za 

císaře Nerona byli Petr i Pavel zajati, Petr byl ukřižován 

hlavou dolů a Pavel později sťat. Došli spravedlnosti pro 

vyznání pravdy, pro kterou zemřeli. Petr, první zástupce 

Kristův, je základem víry, jednoty i původní tradice, držitelem 

pravdy. Pavel je označován za prvního nositele evangelia 

pohanům a jako neúnavný bojovník za křesťanskou 

univerzálnost. Petr a Pavel jsou apoštolové s výjimečným 

významem. Jejich společný   svátek se slaví už od 

poloviny III. století.  

 

 

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! 


