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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 22. ČERVENCE  2018 
 

 

Učedníci jsou v plné práci, obsluhují zástup, hovoří s lidmi, obhajují mistra, naslouchají mu. 

Dokonce byli na první misijní cestě po dvojicích a zažili, že Boží moc byla s nimi. Ale Pán 

nevidí především výkon, ale je samotné. Bůh si všímá nás, výkon je až na nějakém druhém či 

dalším místě. První je člověk. A stejně Kristus reaguje, když uvidí zástup, který touží po Bohu. 

Řecké slovo, které zde zazní, označuje slitování či soucit. Bůh je soucitný a není lhostejný. Jak 

ale vyřešit nouzi všech? Brzy učedníci zažijí zázrak Božího soucitu. Nyní především vidí, že 

Ježíš je hluboce lidský! 

 

1. čt. – Jer 23,1-6* Prorok Jeremiáš začal působit v době rozkvětu Izraele jako prorok, ale 

brzy se situace změní a Izrael stojí na pokraji největší krize. V době zmatku a chaosu Pán 

přilibuje pevného pastýře, který stádo povede. 

Žalm 23 * odp. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 

2. čt. Ef 2,13-18* Již není třeba dělit lidi na horší (pohany) a vyvolené (židy). Nyní jsou 

všichni jedno v Kristu. 

Evangelium - Mk 6,30-34 Ježíšova starost o učedníky a také o zástup bude následně 

důvodem zázračného nasycení zástupu. Ale zastavme se v tomto úryvku a zahlédněme 

Ježíšovu starostlivost! 

 

BOHOSLUŽBY OD 22. DO 29. ČERVENCE 2018 
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 

pondělí 23. července 
sv. Brigity patronky Evropy 

Morkovice 18:30 Za + P. Josefa Piknu, rodiče a DO 

úterý 24. července --- ---  
středa 25. července 

sv. Jakuba 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:30 

Mše svatá 
Za + Marii Belkovou 

čtvrtek 26. července 

sv. Jáchyma a Anny 

Prasklice 
Slížany – kaple 
sv. Anny 

17:00 
18:30 

 

Mše svatá 
Za živé a + obyvatele Slížan 
 

pátek 27. července 
 sv. Gorazda 

Morkovice 18:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní 

sobota 28. července Lhota -  
Zdravá voda 

17:00 Za poutníky a dobrodince tohoto místa 

17. neděle v mezidobí  
29. července 

Hody v Prasklicích 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá  
Za živé a + farníky a občany Prasklic 
Za rodiče Fránkovy, 2 zetě a živ. rodinu 

 

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

pro děti.  

Pouť po stopách sv. apoštola Pavla  11. – 23. 9. (P. Josef Říha) Informace na nástěnce 

 

Poutní mše sv. ke cti sv. Jáchyma a sv. Anny  
 

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 
 

 

 

 Sv.  Jáchym a Anna - jména rodičů Panny Marie, Jáchyma a Anny, jsou známa z apokryfního 

spisu z 2. století, tzv. »protoevangelia podle Jakuba. Podle tradice se sv. Anna narodila v 

Betlémě a vzala si Jáchyma z Nazareta; oba pocházeli z Davidova rodu. Spolu s manželem 

vychovávala svou dceru Marii k vzornému ctnostnému životu. Rodiče ji ještě jako dítě přivedli 

do chrámu a svěřili tamější péči a výchově. Táž tradice říká o 

Jáchymovi, že byl pastýřem a vlastnil velká stáda; že však až 

do pozdního věku nezplodil potomka. To bylo vykládáno 

jako důsledek nepřijetí jeho oběti v chrámě; že v tomto 

ohledu postrádal Boží požehnání. Maje na paměti Abraháma, 

který obdržel syna v pozdním stáří, rozhodl se Jáchym odejít 

do pouště a postit se zde po čtyřicet dní. Zjevil se mu anděl a 

sdělil mu budoucí narození dcery. Jáchym se vrátil z pouště 

ke své manželce a na cestě se s ní setkal u „Zlaté brány" v 

Jeruzalémě. 

 

 

„Láska začíná doma; láska žije v domovech, a proto je dnes ve světě tolik utrpení a 

tolik chybí štěstí… Každý dnes vypadá hrozně uspěchaný, ustaraný kvůli lepšímu 

blahobytu a většímu bohatství a tak dále, takže děti mají velmi málo času pro své 

rodiče. Rodiče mají velmi málo času na sebe navzájem, a tak doma se začíná ničit 

světový mír.“ 

 

„Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.“ 

                                                    

„Na konci našeho života nás nebudou soudit podle toho, kolik diplomů jsme získali, 

kolik peněz jsme vydělali anebo kolik velkých věcí jsme vykonali. Budou nás soudit 

podle tohoto: Byl jsem hladový a dali jste mi jíst. Byl jsem nahý a oblekli jste mě. Byl 

jsem pocestný a přijali jste mě pod svou střechu.“ 

              (Matka Tereza)  
 


