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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 18. SRPNA 2019 
 

Ježíšovo slovo v Lk 12,49-53 je nečekaně tvrdé. Proč říká takto drsná slova? 

Nepřehlédněme úvod do této perikopy. Pán mluví o ohni a křtu, které se mají na něm 

naplnit. Jde o vášeň, zapálení se pro Boží věc. Spása je ve skutečnosti cíl celého 

stvoření. Vše, co Bůh v dějinách učinil, směřuje k tomu, aby člověk mohl stanout před 

samotným Bohem. Hřích a selhání zakalily tyto skutečnosti. Proto se Ježíš nedočkavě 

těší, až toto pouto zla bude zlomeno a člověk bude moci svobodně předstoupit před 

Boha. Ale už v té chvíli ví, že bude řada lidí, kteří z opatrnosti, strachu, lhostejnosti či 

kvůli honbě za aktuálním prospěchem vůbec nepřijmou tak zásadní dar milosti.      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. čt. Jer 38,4-6.8-10 –Krále Nabuchodonosor rok obléhá Jeruzalém (587 př. Kr.). 

Prorok Jeremiáš ví, že jediná záchrana je vzdát se. To ale vládní úředníci nechtějí 

slyšet! 

Žalm 40* odp. Hospodine, na pomoc mi pospěš! 

2. čt. - Žid 12,1-4 – Ježíš jako pravý velekněz stojí přímo před Otcem a přimlouvá se 

za nás. To odstraňuje všechny překážky v cestě za Bohem. 

Evangelium - Lk 12,49-53 – Ježíšovo posláním není uhladit stávající poměry, ale 

přináší něco radikálně nového, co i v jediné rodině někdo přijme a jiný nikoli. 

 

BOHOSLUŽBY OD 18. DO 25. SRPNA 2019 
18. srpna 

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 

Mše svatá 
Za živou a zemřelou rodinu Jablůnkovu 

pondělí 19. srpna Morkovice 18:00 Za dar víry, zdraví a ochranu P. Marie 

úterý 20. srpna 

sv. Bernarda 

Prasklice 
 

18:00 
 

Mše svatá 

středa  21. srpna 

sv Pia X. 

Morkovice 18:00 Za + rodinu Hubeňákovu a Fránkovu 

čtvrtek 22. srpna 

Panny Marie Královny 

Jezírko 17:30 
18:00 

Modlitba růžence 
Za dar zdraví a za farnost 

pátek 23. srpna 

 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Za živou rodinu s prosbou o Boží pomoc 

sobota 24. srpna 

sv. Bartoloměje 

--- ---  

25. srpna 
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 

Mše svatá 
Za dar zdraví a za pomoc Boží pro 

Eduarda Judase a živou rodinu  

Ohlášky: Dne sje sbírka na farnost. Farnost Počenice nás zve na oslavu 250 let od 

posvěcení kostela sv. Bartoloměje. Slavnostní mše svatá bude v sobotu 24. srpna 2019 

v 10:00. Farní pouť na Svatý Hostýn - v sobotu 31. srpna 2019 bude na Svatém 

Hostýně tradiční arcidiecézní pouti rodin. Mši svatou celebruje arcibiskup Jan 
Graubner. Pojedeme autobusem – přihlásit se můžete u paní Gremlicové. V úterý 

27.8. budou v kostele v Prasklicích modlitby chval. Zvou mladí ze Švábenic a okolí. 

Přihlášky do náboženství odevzdejte do 30. srpna  v sakristii a nebo na faře v 

Morkovicích 
 

Pouť  Na  Jezírku  
Svátek Panny Marie Královny 

ve čtvrtek  22. srpna 
v 17:30 růženec,   18:00 mše svatá 

 

 

 

 PANNA MARIA KRÁLOVNA: Připomínáme si slova II. 

vatikánského koncilu: "Maria byla vzata do nebeské slávy a 

povýšena od Pána za Královnu celého tvorstva." (LG 51) Na 

Pannu Marii jsou vztahována slova žalmu "V plné kráse vstupuje 

královská dcera, její šat je protkán zlatem" Papež Pius XII. v 

souvislosti se zavedením svátku prohlásil: "Maria je Královna 

především pro velikost své duše o pro vznešenost darů, kterých se 

jí od Boha dostalo. Stále štědře rozdává poklady své lásky a své 

starostlivé mateřské pozornosti sklíčenému a zoufalému lidstvu."  
 

 

 

..............................................................................................................……………………… 

  

 Přihláška do Římskokatolického náboženství – ročník 2019/2020 
 

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

 

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

  

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

  

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

 

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


