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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ČERVENCE  2018 
 

 

Evangelijní příběh může hluboko zasáhnout každého, kdo tolik touží pomoci druhým, 

nemá ovšem jak. Je třeba postřehnout, že úsek evangelia především cílí na učedníky! Pán 

potřebuje vysvětlit, co znamená víra! Nejde o zapamatování si pouček ani o účast na 

bohoslužbách. Na nemocné ženě i na zoufalém tatínkovi je vidět zápas víry. Skutečná víra 

se proměňuje v důvěru v Boha. Ohrožení života v příběhu se tak stává především událostí 

víry.     

  

1.čtení: Mdr 1,13-15; 2,23-24* V úryvku zazní téma smrti spravedlivého. Autor obhajuje 

spravedlivé a vysvětluje, jak se Bůh dívá na jednání svévolníků. 

Žalm: 30* Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. 

2.čtení: 2 Kor 8,7.9.13-15* Svatý Pavel vybízí Korinťany ke sbírce. Výzva není teorií 

ekonomie, ale vyslovuje zásadní požadavek rovnosti, resp. solidarity.  

Evangelium – Mk 5,21-43* Ježíš má moc nad přírodou, démony a nyní vystoupí jeho moc 

nad nemocí, a dokonce nad smrtí! Nejde o show, ale o upevnění ve víře, proto Pán apeluje 

na víru. 

 

BOHOSLUŽBY OD 1. DO 8. ČERVENCE 2018 
13. neděle v mezidobí  

1. července 
Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá  
Za farnost 
Za živou a + rodinu Kejíkovu 

pondělí 2. července Morkovice 18:30 Za živou a + rodinu Zdražilovu 

úterý 3. července 

sv. Tomáše, apoštola 

Morkovice 8:00 Mše svatá 

středa 4. července 

sv. Prokopa 

Morkovice 8:00 Na poděkování za dar života s prosbou 
o Boží požehnání a ochranu P. Marie 

čtvrtek 5. července 

sv. Cyrila a Metoděje 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:30 

Mše svatá 
Na poděkování za 15 let společného 
života 

pátek 6. července  
sv. Marie Goretti 

Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Za + Jana Hrabánka, otce a dva bratry 

sobota 7. července 

 

Morkovice 8:00 
 

Za + Oldřicha Churého a DO 

13. neděle v mezidobí  
8. července 

 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá  
Mše svatá 
Prosba o B.P. novomanželům a za živ. a 
+ rodinu Valštýnovu a Hubáčkovu 

 

Ohlášky Děkuji všem, kteří jste pomohli s přípravou a organizací hodů v Morkovicích. 

Od 4. do 5. července vás zvu na pouť na Velehrad. Pojedeme na kolách, zúčastníme se 

večer koncertu, ve středu dopoledne budeme na slavnostní mši svaté o potom se 

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

 

PRIMICE NOVOKNĚŽÍ V OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZI 
 

P. Jiří Šůstek – Pozlovice u Luhačovic 1. 7. 2018 

14:30 - Primiční mše svatá v kostele svatého Martina v Pozlovicích  

 

P. Jan Svozilek  - Dobromilice 2. 7. 2018  

15:00 - Primiční mše svatá v kostele Všech svatých v Dobromilicích  

 

P. Ondřej Poštulka – Svitavy 7. 7. 2018 

10:30 -primiční průvod od kostela sv. Jiljí do farního kostela  Navštívení Panny Marie. 

11:00 Primiční mše svatá ve farním kostele Navštívení Panny Marie 

 
NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2018 

 

Ve středu 4. července budou připraveny oblíbené programy 

jako Velehrad dětem, Aktivity pro životní prostředí v 

Archeoskanzenu v Modré, Mladí fandí Velehradu letos se 

skupinou Mirai, unikátní ručně přepisovaná bible, rodinná 

cestovatelská hra Velehradský pas, v níž se hraje o zájezd k 

moři pro celou rodinu. Rodičům bude určen vzdělávací 

seminář.  100. výročí vzniku samostatného Československa 

připomene výstava 100 let katolické církve a republiky. 

Večer lidí dobré vůle  

V 19.30 hodin benefiční koncert Večer lidí dobré vůle. 

Divákům a posluchačům se představí dva charitativní projekty, 

na které může každý přispět formou DMS VELEHRAD. Hudební hostitel velehradského 

Večera lidí dobré vůle Jiří Pavlica s Hradišťanem pozval legendární zpěvačku Hanu 

Zagorovou s Boombandem, kapelu Mirai, zpěváka Vašo Patejdla, zlínskou Filharmonii 

Bohuslava Martinů a velehradský sbor gymnázia Stojanov.  

Ve čtvrtek 5. července v 10.30 bude na nádvoří před bazilikou Slavnostní poutní mší 

svatou. Hlavním celebrantem bude kardinál Dominik Duka OP a kazatelem olomoucký 

arcibiskup Jan Graubner. Koncelebrovat budou čeští i zahraniční biskupové. 

Celý program hledejte na velehrad.eu. 
 

 

Sbírky v červnu 2018 Morkovice Pačlavice Prasklice 

neděle 3. 6.  5.920,- 2.882,- 1.250,- 

neděle 10.  6.  6.592,- 2.310,- 1.000,- 

sbírka - neděle 17.  6.   9.315,- 3.575,-- 1.310,- + Kř. 1.518,- 
hody - neděle 24. 6.  9.778,- 2.195,- 2.502,- 

 

http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/program

