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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. ČERVENCE  2018 
 

 

Papež František často mluví o církvi, která se má vrátit ke svému základnímu úkolu 

hlásat evangelium. Apoštolové jsou dnes většinou vnímáni jako první biskupové, tedy 

profesionálové ve své roli. Avšak ve chvíli, kdy je Pán pověřil první misií, nebyli o nic 

větší profesionálové než jejich sousedé nebo my. A přeci mělo jejich počínání velký 

úspěch. Vše totiž stojí nejen na schopnostech, ale především na moci Boží. A ta může 

působit stejně i dnes!  

 

 

1.čtení: Am 7,12-15* Prorok Amos vyhlásil čtyři hrozivá proroctví. Na dvě Bůh 

reagoval slitováním, ale druhá dvě se naplní! Izrael reaguje odmítnutím. Amos ovšem 

nestaví úspěch mise na sobě. Vše stojí na Božím pověření. 

Žalm: 85* Pane, ukaž nám své milosrdenství! 

2.čtení: Ef 1,3-14* List Efezanům začíná náročným hymnem. Autor používá 

právnickou logiku: Jestliže nás získal vykoupením, pak jsme jeho. Proto si již 

nedělejme starosti Evangelium – Mk 6,7-13* Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je 

posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy. 

 

BOHOSLUŽBY OD 15. DO 22. ČERVENCE 2018 
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. 

pondělí 16. července 

P. Marie Karmelské 

Morkovice 8:00 Za milost poznání a dar víry 

úterý 17. července --- ---  
středa 18. července Morkovice 18:30 Za živou a + rodinu Stavinohovu a 

Huškovu 

čtvrtek 19. července 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
 adorace 

pátek 20. července 
 sv. Apolináře 

Morkovice 18:00 Za + Oldřicha Štěpánka, manželku a DO 

sobota 21. července Morkovice 8:00 Na úmysl dárce 

16. neděle v mezidobí  
22. července 

 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá  
Mše svatá 
Za živou a + rodinu Horákovu a DO 

 

Ohlášky Dnes je sbírka na farnost. V pondělí a úterý jedeme s ministranty na 

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

děti. 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). 

Děkuji za pomoc při úklidu fary v Pačlavicích. 

 

Poutní mše sv. ke cti sv. Jáchyma a sv. Anny v našich farnostech 
 

V NEDĚLI 29. ČERVENCE HODY V PRASKLICÍCH 
V 9:00 mše sv. ve farním kostele za živé a + občany a farníky z Prasklic 

 

Ve čtvrtek 26. července v 18:30 mše sv. u kaple sv. Anny ve Slížanech  

 

V sobotu  28. července v 17:00 mše sv. - Zdravá Voda ve Lhotě 
 

 

 

 22. 7.  Sv. Marie Magdalény – Pocházela z Magdaly od 

Genezaretského jezera a píší o ní evangelia. Křesťanská tradice se 

na ni vždy dívala tak trochu jako na dotvrzení Ježíšových slov: 

"Přišel jsem spasit hříšníky!" Kristovou mocí byla vysvobozena ze 

zajetí démonů a měla k němu velkou lásku. Neopustila Ježíše ani na 

jeho křížové cestě. Dostalo se jí vyznamenání tím, že v neděli brzy 

ráno uviděla Vykupitele, který vstal z mrtvých. Dal se jí poznat a 

učinil ji první zvěstovatelkou velikonoční radosti.   

 

 

Hledat Boha je dobrodružství. Nikdo z nás ale předem neví, kudy naše cesta k Bohu 

povede. Vydáváme se na cestu bez mapy, jako se vydali mudrci, kteří se přišli poklonit 

nově narozenému Kristu. Mnohdy máme dojem, že jsme sešli z cesty, že bloudíme a 

že jdeme oklikami. Jsme-li však rozhodnuti Boha najít, bude naše stezka v jeho očích 

vždycky přímá. Jediná věc nás může skutečně zavést na scestí, a sice že ztratíme z 

obzoru pevný cíl. Není-li jím totiž Bůh, 

počítejme s tím, že promarníme hodně času. 

Nevíme-li už, kam směřujeme, vnitřně se 

unavíme a zestárneme. Máme-li však pořád 

Boha před očima, naše srdce si uchová mládí 

a svěžest. Víra je hvězdou, jež nás vede k cíli. 

Po všechny dny a noci života, ve všech 

údolích i na vrcholcích hor máme vždycky 

vztažný bod.  


