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informátor římskokatolických farností

Morkovice, Pačlavice a Prasklice

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 28. ČERVNA 2020

Při  čtení  tohoto evangelia  hned první reakcí  bývá odpor k Ježíšovým slovům. Váží si
rodičů? Ale sledujme pozorněji. Celá desátá kapitola byla velkou Ježíšovou řečí o hlásání
evangelia. V druhé části se věnoval nepřijetí, a dokonce pronásledování hlasatelů. Bohužel
také  uprostřed  rodin  se  stávalo  a  dodnes  stává,  že  vlastní  rodina  podmiňuje  lásku
odmítnutím křesťanství.  Komu dát  v takové chvíli  přednost?  Jde o obrovskou bolest  a
vnitřní  spor.  Přesto  je  důležité  nezradit  Krista.  Odsouzení  blízkými  však  nezakládá
možnost, aby křesťan stejně odsoudil vlastní rodinu! Kdo miluje Boha, nemůže nemilovat
člověka. Je asi zřejmé, že za projev lásky ke spolubratřím lze získat pochvalu či odměnu.
Ježíš ale slibuje odměnu za sebemenší skutek lásky. A to platí i směrem k těm, kteří nás
odmítají.
1.čtení: 2 Král 4,8-11.14-16a * Knihy líčí mimořádné Elizeovy skutky, přinášející Boží 
požehnání. Jeden z těchto příběhů je obsažen v prvním čtení. 
Žalm: 89* Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.
2.čtení: Řím 6,3-4.8-11 * Křestní spojení se Vzkříšeným je důvodem nového životního 
stylu, Evangelium – Mt 10,37-42 * . Následovat Krista bezesporu něco "stojí" – avšak 
není žádný skutečný život bez Krista

BOHOSLUŽBY OD 28. ČERVNA DO 5. ČERVENCE 2020
13. neděle v mezidobí

28. června 
1. sv. přijímání

Prasklice
Pačlavice
Morkovice 
Morkovice

7:30
9:00

10:30
15:00

Mše svatá
Mše svatá
Za děti a jich rodiče 
Svátostné požehnání

pondělí 29. června
sv. Petra a Pavla

Pačlavice
Morkovice

17:00
18:00

Mše svatá 
Mše svatá

úterý 30. června ---
středa 1. července Lhota 

Morkovice
17:00
18:00

Mše svatá
Za + manžele Zdeňka a Boženu Jančekovy a
za živou rodinu

čtvrtek 2. července Prasklice
Morkovice

17:00
18:00

Mše svatá
adorace

pátek  3. července
sv. Tomáše

Morkovice
Morkovice

17:00
18:00

adorace a svatá zpověď
Poděk. za uplynulý školní rok s prosbou o 
požehnání a ochranu pro prázdniny

sobota 4. července
sv. Prokopa

---

Slavnost svatých
CYRILA A METODĚJE

5. července 

Prasklice
Pačlavice
Morkovice 

7:30
9:00

10:30

Mše svatá
Mše svatá
Za živou a + rodinu Kajíkovu

 Ohlášky:    Ve středu 1. 6. bude v Morkovicích na faře v 19:00 setkání farní rady. 
V pátek 3. června navštívím nemocné. V pátek je v Morkovicích v 18:00 mše sv. na 
poděkování za uplynulý školní rok a potom je opékání špekáčků na faře. Mši svatou na 
poděkování za službu v našich farnostech budu mít v neděli 12. července a odpoledne vás 
zvu na farní zahradu do Morkovic k přátelskému posezení. 

Pane Ježíši, děkuji ti za odkaz tvé lásky, který jsi nám daroval 
v Eucharistii. Děkuji, že se mě v každém svatém přijímání 
dotýkáš svýma uzdravujícíma, láskyplnýma rukama, že mě svou 
láskou zcela pronikáš, takže se mohu sjednotit s tebou, který ses 
za mě vydal. 
Daruj mi ochotné srdce, abych tě dokázal celou svou bytostí 
přijímat tak, abys mohl uzdravit všechny mé rány, tak, aby se tvé 
slovo lásky ve mně vtělilo a učinilo mě schopným lásku přijímat a
předávat druhým.

Pohled na sv. Petra a Pavla může dodat důvěry každému z nás. Ani
jeden z nich nebyl bezchybný... Ale pro oba se stalo Boží odpuštění
mocí, která nejen smetla jejich hříchy, ale vybavila je i silou k životu
a jejich poslání.  
Svatý  Petr     je nejvýznamnější  Ježíšův  apoštol,  jemuž  se  vzkříšený
Ježíš zjevil jako prvnímu, zemřel r. 64 v Římě mučednickou smrtí.
Petr se původně jmenoval Šimon, byl ženatý a žil jako rybář se svou
rodinou v Kafarnaum. V Ježíšovi spatřoval Mesiáše a následoval ho.
Ježíš řekl k Šimonovi: "Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou
církev."  Tato  slova  ze  Šimona  učinila  Petra  (řecké  slovo  petra

znamená "skála") a později první hlavu církve.

  
Svatý  Pavel je  považován  za  prvního  velkého  misionáře  světa.
Svatý Pavel - Pavel z Tarsu - apoštol národů - hebrejsky Šavel, je
jedna z nejdůležitějších postav Bible Nového Zákona. Byl původně
horlivým pronásledovatelem křesťanů. Ale na jedné své cestě proti
křesťanům do Damašku prožil mystické setkání s Kristem a sám se
obrátil  na  křesťanskou  víru.  Stal  se  pak  naopak  horlivým
zvěstovatelem křesťanství a je označován jako "apoštol národů". Je
počítán i mezi apoštoly, ačkoliv mezi původních dvanáct apoštolů
nepatřil  a  s  Ježíšem  se  osobně  nesetkal.  Díky  jeho  službě  se
křesťanství  rozšířilo  mezi  pohany  a  stalo  se  světovým
náboženstvím.

http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Pavel-apostol-narodu.html
http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Petr-apostol.html
http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Petr-apostol.html
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