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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 29. ČERVENCE  2018 
 

 

Text Janova evangelia v šesté kapitole nabízí bohatý materiál k úvahám o eucharistii. 

Vyprávění začíná lehkou zápletkou – lidé nemají na opuštěném místě dostatek jídla. 

Ale již zde potkáváme první impulz k uvažování: Bůh vidí lidskou nouzi a umí ji řešit. 

Není lhostejný. Ježíš rozdává! A pomáhají zde apoštolové. Mají sami jen velmi málo, 

ale i s tím Bůh dokáže pracovat. Stačí toto „málo“ Bohu nabídnout.  

 

1. čt. – 2 Král 4,42-44 * Příběh se odehrává v polovině 9. stol. př. Kr. a patří do zpráv 

o mocných činech proroka Elíši, nástupce proroka Eliáše.  

Žalm 145 * odp. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. 

2. čt. Ef 4,1-6 * List Efesanům se věnuje také vztahům uvnitř církve. Jedním ze 

základních problémů každého společenství je odlišnost – lidí, nadání, darů i sil. 

Evangelium - Jan 6,1-15 Začínáme číst 6. kapitolu Janova evangelia. Odrazovým 

můstkem je zázrak, o němž nyní čteme. Jak se ukáže dále, cílem je vysvětlení Kristova 

sebedarování v eucharistii! 

 

BOHOSLUŽBY OD 29. ČERVENCE DO 5. SRPNA 2018 
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 

pondělí 30. července 
 

Morkovice 8:00 Na úmysl dárce 

úterý 31. července 

sv. Ignáce z Loyoly 

--- ---  

středa 1. srpna 

sv. Aloise z Liguori 

--- ---  

čtvrtek 2. srpna 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice  

17:00 
18:00 
18:00 

Bohoslužba slova 
Bohoslužba slova 
adorace 

pátek 3. sprna --- ---  
sobota 4. srpna 

sv. Jana Vianneye 

--- ---  

18. neděle v mezidobí  
5. srpna 

 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá  
Za farnost 
Na poděkování za Boží požehnání pro 
rodinu Brablíkovu 

 

Ohlášky V pátek v 19:00 budou na faře hry pro děti. V sobotu 4. 7. začíná farní tábor 

v Kelči, prosíme o dary do kuchyně z vašich zahrádek (brambory, ovoce, zeleninu…) 

Domluvte se s Katkou Holáskovou.  

V Morkovicích v zadu v kostele je možné podepsat petice na podporu manželství. 

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

Farní pouť na Svatý Hostýn - v sobotu 25. srpna 2017 bude  na Svatém Hostýně 

tradiční arcidiecézní pouti rodin. Mši svatou celebruje arcibiskup Jan Graubner. 

Přihlásit se můžete o paní Gremlicové.  

Od úterý do soboty budu mimo farnost, pro službu kněze se můžete obrátit na pana 

faráře P. Mariusze Karkoszku do Zborovic – tel. 733 742 100. 
 

Sv. Ignác z Loyoly - Narodil se šlechtickým rodičům roku 1491 ve venkovském sídle 

v  Loyole v severním Španělsku jako nejmladší třinácté dítě. Pocházel ze zámku, stal 

se vojákem usilujícím o světskou slávu, ale v boji utrpěl těžké zranění, které přispělo k 

jeho vnitřní proměně. Našel cestu k tomu, k čemu byl předurčen: ke kněžskému 

povolání. Založil řád Tovaryšstva Ježíšova a stal se jeho generálním představeným. 

Zanechal významné dílo "Duchovní cvičení."  

 

Sv.  Jan Maria Vianney - Vyrostl za Francouzské revoluce v 

Dardilly u Lyonu a přes mnohé nesnáze se stal knězem díky 

pomoci faráře z blízké Ecully, u nějž pak působil. Poté dostal 

zanedbanou farnost v Arsu. Obrácení farníků dosáhl tím, že se za 

ně před svatostánkem denně dlouho modlil a postil. První přišli ze 

zvědavosti, ale když viděli jak klečí, poklekli. Když slyšeli, jak 

dojemně se modlí, začali se modlit s ním. Ars se pak stal 

nejzbožnější obcí v kraji a po 10 letech cílem poutníků z celé 

Francie. Jan Vianney nedbal na vyčerpání a zpovídal až 14 hodin 

denně. Arským rozdavatelem světla víry zůstal až do smrti.    

 

 

„Neříkejte mi, že jste hříšníci a ubožáci, a že proto nepřistupujete ke svatému 
přijímání. Je to jako byste říkali, že jste nemocní, a proto nechcete ani lékaře, ani 

léky.“ 
 

„V okamžiku posledního soudu nás asi nejvíce poleká poznání všeho toho, co Bůh 

vykonal pro naší spásu.“ 
 

„Svatí nezačali všichni dobře, ale všichni dobře skončili.“ 
 

„Dokud si Boha nezamilujete, nikdy nebudete spokojeni: všechno vám bude překážet, 

všechno vás bude nudit.“ 
                                                                               (sv. Jan Maria Vianney) 

        


