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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 5. SRPNA  2018 
 

 

Ježíš se pustil velmi ostře do konfrontace se zástupem: „Hledáte mě ne proto, že jste viděli 

znamení, ale že jste se dosyta najedli.“ Je to trapné, ale pravdivé. Bůh chce rozdávat svoji 

posilu, ale nejde to bez vztahu mezi darujícím a obdarovaným. Podmínkou je uvěřit, že 

Bůh je dobrý, že chce člověka učinit šťastným. Zástup Ježíši přes velké znamení nevěří! 

Pán má připravený obrovský dar, znamení nesmírnosti své lásky, nabízí člověku účast na 

Božím životě… Jsou ovšem lidé ochotni uvěřit? A my? 

1. čt. – Ex 16,2-4.12-15* Kniha Exodus vypráví o vyjití Izraele z egyptského otroctví. 

Izrael pochybuje. Ale Bůh jejich pochybnost obrátí v požehnání, ba dokonce tak 

předznamená mnohem větší dar – eucharistii. 

Žalm 78 * odp. Hospodin jim dal nebeský pokrm. 

2. čt. Ef 4,17.20-24* Tato kapitola Listu Efezanům je věnovaná životu ve společenství. 

Pavel zná realitu a nekreslí žádný naivní obraz. 

Evangelium - Jan 6,24-35 Je otevřeno velké téma „chleba života“. A právě to otevře 

diskusi, kterou budeme sledovat po několik nedělí! Víra a „nová mana“, kterou je sám 

Kristus.  

 

BOHOSLUŽBY OD 5. DO 12. SRPNA 2018 
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 

pondělí 6. srpna.  

Proměmění Páně 

Morkovice 18:30 Za + Lubomíra Pátíka, rodiče, prarodiče a 
živou rodinu 

úterý 7. srpna --- ---  
středa 8. srpna 

sv. Dominika 

Pačlavice 
Morkovice 

9:30 
18:30 

Mše svatá ( domov důchodců) 
Na poděkování za dar křtu s prosboua 
Boží požehnání pro rodinu Kopečnou 

čtvrtek 9. srpna 

Sv. Terezie Benedikty 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice  

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 10. sprna 
sv. Vavřince 

Morkovice 18:00 Za těžce nemocnou osobu 

sobota 11. srpna 

sv. Kláry 

--- ---  

19. neděle v mezidobí  
12. srpna 

 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá  
Mše svatá 
Na poděkování za Boží pomoc a ochranu 
pro rodinu Michalíkovu 

 

Ohlášky: V sobotu 4. srpna odjeli mladí z naší farnosti na tábor do Kelče. Mysleme 

na ně v modlitbě. Moc vám děkují za dary, které od vás dostali do kuchyně.  

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.  

 
 

  

 

9. SRPNA –  

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE – 

 EDITA STEINOVÁ - (1891 – 1942) 

Edita Steinová se narodila dne 12. října roku 1891 ve 

Vratislavi, jako poslední z jedenácti dětí. Ve svém 

vášnivém hledání pravdy se intenzivně věnovala studiu 

filozofie. Pravdu, po které tak dlouho toužila, nalezla při 

čtení vlastního životopisu sv. Terezie z Avily. Roku 1922 

byla pokřtěna a roku 1933 vstoupila do kláštera bosých 

karmelitek v Kolíně nad Rýnem. V době pronásledování 

židů nacisty nabídla svůj život Bohu jako oběť za židovský 

národ a za mír ve světě. Zemřela v plynové komoře 

koncentračního tábora v Osvětimi. Zanechala řadu 

filozofických a duchovních spisů, které odrážejí její výjimečnou inteligenci a 

bohaté duchovní dary. 

Svatořečena byla papežem Janem Pavlem II. roku 1998 a v r. 1999 byla 

vyhášena za spolupatronku Evropy. 

 

 

Sbírky v červenci 2018 Morkovice Pačlavice Prasklice 

neděle 1. 7.  5.997,- 6.136,- 3.811,- 

neděle 8.  7.  2.191,- + 4.561,-  2.758,- 855,- 

sbírka - neděle 15.  7.   8.972,-  4.086,- 894,- + Kř. 1.455,- 

neděle 22. 7.  4.709,-  2.317,- 1.090,- 
neděle 29.7. 5.112,- + 1.900,- Lhota 1.230,- +2.331,- 2.010,- 

 


