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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 26. SRPNA  2018 
 

 

Ježíš učedníky postavil před hotovou věc. S jeho tělem a krví se to má tak, že budou 

pokrmem a nápojem. Ani se učedníků nezeptal… Jak by ale mohli posoudit Boží záměr, 

když ještě nezažili Velikonoce? Podobně ani my často neznáme, jak se události budou 

vyvíjet, a přeci Bohu vyčítáme. Je jasné, že jsou situace úsměvné a okamžiky skutečně 

dramatické. My ovšem nedokážeme domyslet dosah událostí a často je vidíme pouze 

svýma očima. Bůh ale jedná s láskou. Ví, proč a jak mají věci být. Má šanci získat naši 

důvěru? 

1. čt. – Joz 24,1-2a.15-17.18b* Kniha Jozue končí slavnostní obnovou smlouvy s 

Bohem: Jozue dá Izraeli na vybranou – přijmout, či odmítnout Boží smlouvu..  

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

2. čt. - Ef 5,21-32* Svatý Pavel povzbuzuje čtenáře k životu podle evangelia. 

Nepřehlédněme významné srovnání manželství a církve! 

Evangelium - Jan 6,60-69* Klíčová je otázka adresovaná apoštolům a Petrova reakce: 

„My jsme uvěřili, proto zůstaneme, i když nerozumíme.“ 

 

BOHOSLUŽBY OD 26. SRPNA DO 2. ZÁŘÍ 2018 
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 

pondělí 27. srpna.  

sv. Moniky 

Morkovice 18:30 
 

Za + rodiče Jiříčkovy a DO 

úterý 28. srpna 

sv. Augustiny 

--- ---  

středa 29. srpna 
Umučení sv. Jana Křtitele 

Morkovice 18:30 
 

Za + Bohumila Tichého, sestru, rodiče a 
živou rodinu 

čtvrtek 30. srpna 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice  

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 31. sprna Morkovice 17:30 Za živé a zemřelé členy Orla 
sobota 1. září Morkovice 7:30 Na poděkování za živou rodinu Vrbovu 

s prosbou o Boží požehnání 

22. neděle v mezidobí  
2. září 

 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá  
Mše svatá 
Prosba o požehnání pro všechny, kterým 
začíná škola – žáky, učitele, vychovatele 

 

Ohlášky: V pátek 31.8. bude v 18:30 na farní zahradě opékání špekáčku na ukončení prázdnin. 

V sobotu 1. 9. 2018 v 10.30 hod při mši svaté v katedrále sv. Václava v Olomouci oslaví náš 

arcibiskup Jan své životní jubileum 70 let života. Všichni jsme srdečně zváni. Po mši svaté 

bude pro všechny kteří se zúčastní této slavnosti připraveno občerstvení v prostorách vedle 

katedrály.  V neděli 9. září si při slavnostní mši svaté připomeneme desáte výročí obnovení 

poutního místa na Křébech.   

rodiče: přihlaste své děti do výuky náboženství, která probíhá na ZŠ v Morkovicích. 

Vyplněné přihlášky odevzdejte tento týden v sakristii nebo na faře. 
 

Mons. Jan Graubner se narodil 29. srpna 1948 v Brně, ale dětství 

prožil ve Strážnici. Po maturitě rok pracoval jako dělník v ZPS v 

tehdejším Gottwaldově. Na Cyrilometodějskou bohosloveckou 

fakultu a do kněžského semináře v Olomouci byl přijat v roce 1968. 

Kněžské svěcení přijal 23. 6. 1973 v Olomouci z rukou biskupa – 

apoštolského administrátora olomouckého Josefa Vrany. Působil v 

duchovní správě v Gottwaldově-Zlíně, Valašských Kloboukách a ve 

Vizovicích.  

Biskupské svěcení přijal v Olomouci 7. 4. 1990 z rukou arcibiskupa 

Františka Vaňáka. Po jeho smrti byl papežem Janem Pavlem II. 

jmenován 70. nástupcem na stolci sv. Metoděje. K slavnostní 

intronizaci došlo v katedrále sv. Václava v Olomouci  

7. 11. 1992. 

Arcibiskup Graubner je v rámci České biskupské konference předsedou Komise pro Charitu a 

delegátem Rady ČBK pro misie. V letech 2000 až 2010 byl předsedou České biskupské 

konference, od roku 2010 zastává funkci místopředsedy. 
K četným aktivitám olomouckého arcibiskupa patří založení tradice velehradských poutí při 

příležitosti svátku křesťanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, která je spojená s projektem 

Dnů lidí dobré vůle, při kterém se prezentuje charitativní, vzdělávací, ekologická, sportovní a 

umělecká díla vycházející z hodnot, jež k nám přinesli slovanští apoštolové. Další z jeho 

iniciativ je celorepubliková Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je určen na charitativní pomoc 

doma i v zahraničí. 
 

Přihláška do Římskokatolického náboženství – ročník 2018/2019 
 

Třída: ..................... Jméno dítěte: .....................................................................  

 

Datum narození:………………….Bydliště: …..................................................  

  

 

Podpis rodičů  (zák. zástupce): ..................................................................  

  

 

Kontakt: (tel.) .........................................................  

 

V ................................................ dne: .................................................  



 


