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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 12. SRPNA  2018 
 

 

Pro židy bylo Ježíšovo slovo provokací. Z nebe může sestoupit jen Bůh a jeho dary! Ježíš 

ale nejedná ze sebe. On vydává své tělo a svůj život z lásky k Otci a k člověku. „Toto je 

chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel.“ Jan využívá určité 

dvojznačnosti významů. Ježíš mluví jak o skutečném pokrmu, který mají jíst ti, kdo ho 

přijali, tak ale mluví také o přijetí Krista do srdce jako Pána našeho vlastního života. Stává 

se tím, co sytí naše duchovní nitro, stává se zdrojem našeho života: „Kdo bude jíst tento 

chléb, bude žít navěky.“ 

 

1. čt. – 1 Král 19,4-8* Eliáš - jediný Hospodinův prorok - se ostře postavil proti pohanství. 

Sklidil tak nenávist krále a utíká stovku kilometrů do pouště. Je na pokraji svých  sil.  

Žalm 34 * odp. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. 

2. čt. - Ef 4,30 – 5,2* . Autor v listu nastiňuje co znamená přijetí Boha do vlastního života. 

Evangelium - Jan 6,41-51* Židé reptají na „chléb z nebe“, jak Ježíš sám sebe nazve. 

Všimněme si spojení „dávat chléb“ a vazby „já dávám“. Na poušti sytí manou Bůh, zde 

dává chléb Kristus. 

BOHOSLUŽBY OD 12. DO 19. SRPNA 2018 
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 

pondělí 13. srpna.  

 

Prasklice 
Křéby 
Křéby 

14:00 
17:30 
18:00 

Rozloučení s paní Věrou Krupovou 

Modlitba růžence 
Za farníky a poutníky 

úterý 14. srpna 

sv. Maxmiliána Kolbeho 

--- ---  

středa 15. srpna 

Nanebevzetí Panny 

Marie 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:30 

Mše svatá  
Na poděkování za přijatá dobrodiní a 
dar zdraví 

čtvrtek 16. srpna 

 

Prasklice 
Morkovice  

18:00 
18:00 

Mše svatá 
adorace 

pátek 17. sprna Morkovice 18:00 Za živou a + rodinu Štěpánkovu a DO 
sobota 18. srpna 

 

Morkovice 8:00 Za Stanislava a Marii Hladkých a za 
živopu a  + rodinu 

20. neděle v mezidobí  
19. srpna 

 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá  
Mše svatá 
Na poděkování s prosbou o Boží 
požehnání pro rodinu Jablunkovu 

 

Ohlášky: Příští neděli bude sbírka na franost. P. Josef Červenka posílá pozvání na 

oslavu svých narozenin.  - S velkou vděčností Hospodinu za dar života, víry a 

povolání a za všechny, které jsem v životě potkal, vás srdečně zvu ke společnému 
setkání při příležitosti mých 50. narozenin v neděli 19. srpna 2018 v Soběchlebích. -  

viz nástěnka.  
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 u paní Gremlicové - Cena 150,- Kč za dospělého, za dítě a 

studenty 80,-. Děti do 10 let zdarma.) 

 

 

Mše svatá Křéby u Prasklic - pondělí 13. srpna 2018  
Zahájení v 17:30 u 9. zastavení křížové cesty modlitbou růžence, 

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

  

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie je korunou všech 

církevních mariánských slavností. Snad je nejstarším 

mariánským svátkem vůbec. Vyskytuje se dávno před 

sněmem chalcedonským (451) a efeským (431). V polovici 

srpna slaví se na východě i na západě od doby Řehoře 

Velikého. Podle Nicefora nařídil císař Mauricius (582-602), 

aby se slavnost Nanebevzetí Panny Marie slavila na východě 

15. srpna. Jsou to vlastně nebeské narozeniny (dies natalis) 

Panny Marie. V liturgii slaví se tímto svátkem především 

památka smrti Matky Boží (odtud starobylé názvy: usnutí, 

odpočinutí, úmrtní den Panny Marie). Poněvadž smrtí Panny 

Marie započala nebeská oslava duše její, slaví liturgie vstup 
Matky Páně do slávy nebeské. Nemyslí však při tom jen na 

nanebevzetí duše, nýbrž i přesvatého těla, které po smrti 

bylo vzkříšeno a s oslavenou duší v slávě nebeské spojeno 

 

Svatá Maria, Matko Boží, 

tys darovala světu pravé světlo,  

Ježíše, svého Syna, Syna Božího. 

Ty ses bezvýhradně odevzdala 

Božímu povolání, 

a tak ses stala zdrojem té dobroty, 

která prýští z Něho. 

 

Ukaž nám Ježíše. Veď nás k Němu. 

Uč nás poznávat a milovat ho, 

abychom byli schopni 

opravdové lásky 

a uprostřed žíznícího světa 

byli pramenem živé vody.    Amen 



 


