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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8. ČERVENCE  2018 
 

 

Bůh nám často textem, který se čte při mši, touží něco sdělit. Někdy jde o poučení, 

jindy povzbuzení nebo i napomenutí. Nejednou můžeme narazit na to, že my však při 

čtení přestaneme vnímat. Jak neztratit pozornost? V jádru problému může být podobný 

postoj jako v evangeliu: „Vždyť my už víme…“ Vědět však neznamená porozumět. 

Dnešní neděle může být výzvou: Pojďme se rozhodnout chtít slyšet! Vždyť Bůh dnes 

oslovil právě nás!      

  

 

1.čtení: Ez 2,2-5 * Prorok Ezechiel vystupuje po vpádu Babyloňanů do Izraele. 

Nejdříve musí vědět, že Bůh je neopustil! Až potom zazní řešení.  

Žalm: 123* Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje 

2.čtení: 2 Kor 12,7-10 * Bůh chrání pokoru Svatého Pavla „ostnem“. I když nevíme, oč 

šlo, je zřejmé, že pro Boha naše slabost není problém.  

Evangelium – Mk 6,1-6 * Ač Pán koná zázraky, je nepochopen a odmítán. Jeho moc 

zakusí jen ti, kteří ho přijmou (uvěří), a ti tvoří jeho pravý domov. na víru. 
 

BOHOSLUŽBY OD 8. DO 15. ČERVENCE 2018 
14. 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 

pondělí 9. července --- ---  

úterý 10. července --- ---  
středa 11. července 

sv. Benedikta, opata 

Pačlavice 
Morkovice 

9:30 
18:30 

Mše svatá ( domov důchodců) 
Za + Bedřicha Churého, manželku a děti 

čtvrtek 12. července 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
 adorace 

pátek 13. července  
 

Křéby 17:30 
18:00 

Modlitba růžence  
Mše svatá za farníky a poutníky 

sobota 14. července 

bl. Hroznata, mučedník 

Morkovice 8:00 
 

Za křestní a biřmovací kmotřence 

15. neděle v mezidobí  
15. července 

 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá  
Mše svatá 
Za manžele Urbanovy a ze živou a + rod. 

 

Ohlášky V pátek bude mše svatá v 18:00 a po mši svaté v 19:00 budou na faře hry 

pro děti.  Hody ke cti svaté Anny v Prasklicích budou v neděli 29. července v 9:00.  

P. Josef Červenka bude v neděli 19. 8. 2018 při mši svaté v Soběchlebech děkovat za 

50 let života. Na slavnost pojede autobusem také Morkovčanka. Kdo by jste se chtěli 

připojit, přihlaste se u Štěpána Churého. 

(odjezd v 7:30 ze Lhoty přes Pačlavice a Prasklice a v 8:00 z Morkovic. cena 200,- na 

dopravu) 
 

Mše svatá Křéby u Prasklic  
– pátek 13. července 2018  

Zahájení v 17:30 u 9. zastavení křížové cesty modlitbou bolestného růžence, 

 procesí na Křéby a mše sv. v 18:00  
(Při nepříznivém počasí mše svatá v kostele v Prasklicích) 

 

 

Pouť s ostaky sv. Markéty - Z olomoucké katedrály putují 14. 7. 

2018 ostatky sv. Markéty do rakouského města Marchegg. Pouť 

trvá devět dnů. Každá etapa pouti má určité duchovní zaměření, 

vycházející ze života svaté Markéty Antiochijské. Po Olomouci je 

dalším místem modlitby Kroměříž. Setkání v kostele sv. Mořice v 

Kroměříži je spojeno s modlitbami mládeže a za mládež, a to jak 

v sobotu 14. července večer při přivítání ostatků, tak v neděli 15. 

července odpoledne ve 14 hod.  

Bližší informace na nástěnce.  

 

 

 

Svatý Benedikt se narodil okolo roku 480 v Nursii. Jako 

mladého jej poslali do Říma, ale městský život a volné mravy 

jeho vrstevníků jej odradili. Opustil město a odešel k Subiaku 

kde běhen tří let žil poustevnický život. Nakonec ale za ním 

chodilo mnoho věřících, jež přitahovala jeho pověst svatosti.  

Kolem roku 529 odešel Benedikt na horu Monte Cassino, kde 

postavil velký klášter, jenž na jedné straně mohl uchovat 

neporušenou podstatu mnišské askeze a na straně druhé mohlo 

mnišství daleko více ovlivňovat život církve a společnosti. 

Benedikt svým mnichům a celému západnímu mnišství zanechal 

svou Řeholi. 

Od 9. století se stala jedinou řeholí pro všechny mužské i ženské 

kláštery Svaté říše římské. Svatý Benedikt byl prohlášen 

patronem Evropy.  
 


