
HHHlllaaasss   oooddd   JJJooorrrdddááánnnuuu  

informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7. KVĚTNA 2017 
 

Možná se nám na první pohled nezdá, že příměr k pastýři a ovcím dnes ztrácí srozumitelnost. 

Nejednou se objevuje kritická připomínka, že si nechceme připadat jen jako hloupé ovce či být 

jen stádo… Ježíš vycházel z běžných znalostí tehdejších posluchačů! Všimněme si, že nezůstal 

jen u srovnání s pastýřem, ale využije přirovnání ke dveřím a další obrazy. Důležitý je ovšem 

cíl těchto paralel. Bůh je bezpečným průvodcem, a to nejen po cestách života. Bůh nás díky 

Kristovu vykoupení umí vyvést i z bludiště hříchu a v důsledku toho i z pasti smrti. 
 

1.čtení: Sk 2,14a.36-41* Navazujeme na minulou neděli a čteme dále Petrovo kázání o 

Letnicích. Dnes se však soustředíme na reakci posluchačů na Petrova slova. Všimněme si, že 

Bůh neodsuzuje, ale volá k obrácení a nabízí cestu. 

Žalm: 23 * Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 

2.čtení: 1 Petr 2,20b-25* Velká část listu obsahuje povzbuzení, a to pro různé skupiny 

křesťanů. V našem úryvku jde o povzbuzení pro služebníky - otroky. 

Evangelium – Jan 10,1-10 Ovčinec není obrazem lidí závislých a "hloupých jako ovce", ale 

obrazem společenství těch, kteří vešli správnými dveřmi. Považuješ Krista za svého dobrého 

pastýře? Za pastýře i v temném údolí? 

 

BOHOSLUŽBY OD 7. DO 14.  KVĚTNA 2017 
4. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 
7. května 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování za dar života 

pondělí  8. května 

P. Marie Prostřednice 

všech milostí 

Slížany-kaple 
sv. Anny 

17:00 Na poděkování za dar života a za Boží 
ochranu pro rodinu Vrbovu a Dostálovu 

úterý 9. května --- ---  
středa 10. května 

 

Pačlavice 
Morkovice 

9:30 
18:30 

Mše svatá (Domov důchodců)  
Za+rodiče Novákovy a za živ.a+rod.a DO 

čtvrtek 11. května 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 12. května Morkovice 18:30 Za + Františka Lejsala, manželku a za 

živou a + rodinu 
sobota 13. května 

Panny Marie Fatimské 

Křéby 17:00 
17:30 

modlitba růžence 
Za farníky a poutníky 

5. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

14. května 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za živou rodinu Blešovu a + Růženu 
Slezákovu a manžela 

 

Ohlášky: Zítra 8.5. bude v 17:00 mše svatá a májová pobožnost v kapli sv. Anny ve 

Slížanech. Za nepříznivého počasí bude v kostele. V pátek 12.5. v 19:30 na faře 

v Morkovicích setkání rodičů, jejich děti půjdou letos k 1. svatému přijímání. V neděli 

14.5. bude setkání biřmovanců v 16:30 na faře v Morkovicíh. V sobotu 20. května 

pojedeme na pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání tentokrát do 

Štípy u Zlína, přihlaste se v sakristii a nebo u paní Gremlicové, cena za autobus 150,-Kč. 

Pozvání - sobotu 13.5. se koná Orelský Župní sjezd v Holešově – od 14:00 do 18:00 hry a 

soutěže pro rodiny s dětmi – orelské hřiště za restaurací Kanada.  

Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která 

se nazývá nedělí Dobrého pastýře - „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň“ 

 

Májové pobožnosti jsou v květnu v Morkovicích ve všední den po mši svaté a 

v Pačlavicích a Prasklicích – po domluvě pod vedením akolytů. Program: růženec, 

mariánská píseň, četba, píseň, litanie, Vesel se, nebes Královno.  

 

Zahájení poutí na Křébech v sobotu 13. května –  
SVÁTEK PANNY MARIE FATIMSKÉ 

V 17:00 sraz u 9. zastavení křížové cesty - modlitba růžence, 
procesí na Křéby, mše svatá v 17:30  a májová pobožnost  

 

R0K PANNY MARIE FATIMSKÉ 

– výročí 100 roků od zjevení ve Fatimě 1917-2017 
1. zjevení – 13. 5. 1917 

13. května 1917 si Lucie, František a Hyacinta hráli nahoře na 

svahu Cova da Iria. Náhle uviděli něco jako blesk. V domění, že 

se blíží bouřka začali sestupovat, aby hnali ovce k silnici. Asi v 

polovině svahu uviděli nový blesk a po pár krocích uviděli před 

sebou nad dubem paní, oděnou v bílém šatě, zářící více než slunce. 

Vycházelo z ní jasné intenzivní světlo. Všichni tři se ocitli uvnitř 

světla, které paní obklopovalo a z ní se rozlévalo. Ze vzdálenosti 

asi půldruhého metru k nim promluvila: Nebojte se! Neublížím 

vám. Na otázky odkud je a co si přeje,odpověděla: „Přicházím z nebe. Přišla jsem vás 

požádat, abyste sem přicházeli po šest příštích měsíců 13-tého dne vždy ve stejnou 

hodinu. Pak vám řeknu kdo jsem a co chci...“ Paní pak ještě řekla: „Modlete se každý den 

růženec, abyste tak vyprosili světu mír a konec války“.  

 

Sbírky v dubnu 2017 Morkovice Pačlavice Prasklice adopce na dálku 

neděle 2. 4.  4.080,- 2.588,- 790,- 17.4. 2.367,- 

neděle 9. 4. 4.782,- 2.877,- 1080,- 18.4. 1.409,- 

Zelený čtvrtek 13.4. 2.550,- --- --- 19.4. 1.650,- 

na Boží hrob  14.4. 2.238,- 540,- 640,- 20.4. 1.460,- 

sobota Vzkříšení 15.4.   4.385,- 2.270,- --- 21.4. 1.820,- 

Sbírka na seminář 16.4. 11.729,- 4.610 1.720 22.4. 1.446,- 

Neděle B.M. 23.4. 5.256,- 6.335,- 5.902,- celkem 10.152,- 

neděle 30.4. 6.101,- 2.788,- 947,-   

 


