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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. SRPNA 2019 

Tazatel v evangeliu nastoluje otázku a tím téma poučení. Následují výpovědi, které 

všechny souvisejí s obrazem dveří, které vedou k Božímu království.  

Obsah otázky souvisí s diskusemi mezi rabíny v době Ježíšově o tom, zda se mesiášského 

času účastní celý Izrael, nebo jen jeho část a zda konečný stav, stav po "konci světa" bude 

znamenat spásu pro celý Izrael, nebo zas jen pro jeho část. Do těchto polemik by měl být 

zatažen i Ježíš a jeho učedníci. Ale jako na mnoha místech v evangeliích je teoretická 

otázka pozměněna v otázku či poučení, které se týká tazatelů osobně, které obrací jejich 

pozornost od otázky někde kolem nich k něčemu, co se jich týká bezprostředně a osobně. 

Zároveň jde Ježíšova řeč mezi všechny, kdo jí slyší a všichni jsou vyzváni k rozhodnutí.      

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

 

1. čt. Iz 66, 18-21– Závěr knihy proroka Izaiáše (6. stol. př. Kr.) je zaslíbením 

Hospodinovy spásy nejen pro Izrael, ale pro všechny národy! 

Žalm 117* odp. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. 

2. čt. - Žid 12,5-7.11-13 – Slovo povzbuzení, a to těm, kteří se v nastalém utrpení zřejmě 

cítili být Bohem buď opuštěni, nebo dokonce zrazeni. 

Evangelium - Lk 13,22-30– Pán v našem textu neodpoví na otázku přímo, ale motivuje 

posluchače k jednání. 

 

BOHOSLUŽBY OD 25. SRPNA DO 1. ZÁŘÍ 2019 
25. srpna 

21. 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 

pondělí 26. srpna --- ---  

úterý 27. srpna 

sv. Moniky 

--- 
 

---  

středa  28. srpna 

sv Augustína 

Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Za + rodiče Jiříčkovy, zetě a živou rodinu 

čtvrtek 29. srpna 

umučení sv.Jana Křtitele 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Za duše dárců a dobrodince  

pátek 30. srpna Morkovice 
Morkovice 

16:30 
17:30 

svatá zpověď 
Mše svatá 

sobota 31. srpna 

 

Pačlavice 11:00 Na poděkování s prosbou o Boží 
požehnání pro živou rodinu 

1. září 
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Za farnost 

Mše svatá 
Za Josefa a Drahomilu Štěpánkovy, za 

živou a + rodinu a DO  

Ohlášky: V pátek po mši svaté – v 18:30 – bude na farní zahradě v Morkovicích opékání 

na ukončení prázdnin. (špekáčky s sebou) Farní pouť na Svatý Hostýn - v sobotu 31. 
srpna 2019 bude na Svatém Hostýně tradiční arcidiecézní pouti rodin. Mši svatou 

celebruje arcibiskup Jan Graubner. Odjezd autobusu  Lhota 8:00, Pačlavice, Prasklice, 

Morkovice v 8:10. Odjezd ze Svatého Hostýna v 15:30. 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 
 

 

Arcidiecézní pouť rodin na sv. Hostýně 31.8.2019 

 

PROGRAM: 

- 10:15 mše svatá 

 celebruje Mons. Jan Graubner 

- 13:00 - 15:00 - program pro děti,  

náctileté i rodiče a seniory 

- 15:00 - modlitba růžence a závěrečné požehnání 

 
 

 
 
 

 

 

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

  

 Přihláška do Římskokatolického náboženství – ročník 2019/2020 
 

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

 

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

  

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

  

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

 

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


