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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. SRPNA  2018 
 

 

Jíst něčí tělo? To je děsivá představa. Jíst ovšem znamená, že díky pokrmu se my sami 

stáváme života schopnými. Možná by nám pomohlo srovnání s mateřským kojením, 

kdy se dítě sytí z těla matky. Bez její pomoci by nepřežilo. V eucharistii se setkáváme 

s Kristem, který se za nás zcela vydal – zemřel. To je obraz oběti, která byla obětována 

místo obětníka! Oběti podle Písma se účastnili ti, kdo jedli maso z ní připravené jako 

pokrm. Ježíš využil starozákonní představy, aby nabídl zcela nový způsob osobního 

setkání s darujícím se Bohem. On se vydává nám a my se sytíme jeho obětí. A tak 

máme život! 
 

1. čt. – Př 9,1-6* Kniha Přísloví vznikla jako soubor jednotlivých krátkých výroků z 

nejrůznějších oblastí lidského života. Dnes slyšíme  o moudrosti.  

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

2. čt. - Ef 5,15-20* . Autor mluvil o životě ve společenství a na to navázuje poučením, co 

patří a nepatří do života společenství. 

Evangelium - Jan 6,51-58* Kristus ztotožní novou manu se svým tělem (doslova 

„masem“) a krví. Nejde o symbol, ale o skutečný pokrm. 

 

BOHOSLUŽBY OD 19. DO 26. SRPNA 2018 
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 

pondělí 20. srpna.  

sv. Bernarda 

Morkovice 18:30 
 

Za živou rodinu Kunetkovu a za dar víry a 
ochranu Panny Marie 

úterý 21. srpna 

sv. Pia X. 

Morkovice 7:30 Za ochranu a požehnání pro náš národ 

středa 22. srpna 

Panny Marie Královny 

Jezírko 
Jezírko 

17:30 
18:00 

Modlitba slavného růžence 
Za nemocné a za všechny poutníky 

čtvrtek 23. srpna 

 

Prasklice 
Morkovice  

17:00 
18:30 

Mše svatá 
Za živou a + rodinu Bačovu a DO 

pátek 24. sprna 
sv. Bartoloměje 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Za + sestru a B. P. pro živou rodinu 

sobota 25. srpna --- --- pouť na Svatém Hostýně 

21. neděle v mezidobí  
26. srpna 

 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá  
Mše svatá 
Za živou rodinu s prosbou o Boží pomoc 

 

Ohlášky: Dnes je sbírka na opravy kostela. Farní pouť na Svatý Hostýn - v sobotu 25. 

srpna 2018 bude  na Svatém Hostýně tradiční arcidiecézní pouti rodin. Mši svatou celebruje 

arcibiskup Jan Graubner. Odjezd autobusu – Lhota 7:45, Pačlavice, Prasklice, Morkovice 

v 7:50. Odjezd ze Svatého Hostýna v 16:00. - přihlásit se ještě můžete u paní Gremlicové.  

V Morkovicích v kostele je pokladnička kam můžete ještě přispět postiženým při 
zemětřesení v Indonesii na ostrově Lombok. Přihlášky do náboženství jsou v kostele 

vzadu na stolku. V pátek 31.8. bude v 18:30 na farní zahradě opékání špekáčku na 

ukončení prázdnin. 

Výběr z programu na Svatém Hostýně: 

10.15 hod. POUTNÍ MŠE SV. na venkovním pódiu:  

hlavní celebrant Mons. Jan Graubner;  

Loutkové DIVADLO Dana Taraby PRO DĚTI   

STANOVIŠTĚ PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ PRO DĚTI  

Program pro NÁCTILETÉ 

ADORACE v kapli sv. Josefa  

v 15.30 RŮŽENEC  

 

Ve středu 22. srpna je svátek Panny Marie Královny 

Pouť  Na  Jezírku  

v 17:30 slavný růženec,   18:00 mše svatá 

Papež František zve rodiny celého světa na setkání 

do Irska, které proběhne v Dublinu od 21. až 26. 

srpna 2018. 

První část setkání od úterý 21. do pátku 24. srpna 

tvoří teologicko-pastorační kongres, poté následuje 

v sobotu v podvečer setkání pro rodiny pojaté jako 

slavnostní koncert a setkání vyvrcholí pontifikální 

mší svatou v neděli dopoledne.  
“Rodina je místem, kde se člověk učí milovat, je přirozeným středem lidského života. 

Osobnost každého z nás se utváří v rodině. Rodina je místem, kde se učíme umění 

dialogu a vzájemné komunikace,” papež František 

 

 

V letošním roce oslaví náš arcibiskup Jan své životní jubileum 70 let života. Při této 

příležitosti bude otec arcibiskup Jan sloužit děkovnou mši svatou v katedrále sv. 

Václava v Olomouci v sobotu 1. 9. 2018 v 10.30 hod. na kterou nás všechny srdečně 

zveme. Po mši svaté bude pro všechny kteří se zúčastní této slavnosti připraveno 

občerstvení v prostorách vedle katedrály, které bude formou zahradní oslavy. 

 


