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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 14. KVĚTNA 2017 
 

Učedníci jsou ve večeřadle s Ježíšem. Ač je atmosféra ve městě napjatá, s Ježíšem se cítí 

bezpeční. Ale Pán nepotřebuje, aby se učedníci uzavřeli do bezpečného ghetta obehnaného 

vysokými zdmi a chráněného zamčenými dveřmi. Potřebuje, aby poznali Otce! Stále totiž ještě 

nechápou, jak úzká vazba je mezi Ježíšem a Otcem. Čím více poznávají Ježíše, tím více 

pronikají do poznání vnitřního života Boha. K plnosti života s Pánem bude zásadní přijmout 

plody Ježíšovy oběti. On je cesta nejen v oblasti poznání, ale je třeba se k němu pevně 

přitisknout. Avšak bude také důležitá osobní praxe víry, která se upevňuje v osobní modlitbě. K 

opření se o Boha bude třeba krok víry. Bez něj žádný z apoštolů nemůže skutečně evangelium 
hlásat ani být křesťanem! 
 

1.čtení: Sk 6,1-7* V četbě ze Skutků apoštolů se ocitáme u prvního problému uvnitř komunity 

křesťanů. Jeho řešení i důraz apoštolů svědčí o jasně nastaveném cíli jejich činnosti i života. 

Žalm: 23 * Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. 

2.čtení: 1 Petr 2,4-9* Sv. Petr předkládá rady jako povzbuzení pro život ve společenství. 

Odkazuje při tom na základ naší víry i povolání, které každý křesťan přijal. 

Evangelium – Jan 14,1-12 Ocitáme se uprostřed poslední večeře. Ježíš naznačuje mnohá 

tajemství svého vztahu k Otci a Duchu.  

 

BOHOSLUŽBY OD 14. DO 21.  KVĚTNA 2017 
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 

pondělí  15. května Morkovice 18:30 Za živou a + rodinu Okálovu 

úterý 16. května 

sv. Jana Nepomuckého 

Morkovice 18:30 Za + manžela a za Boží požehnání pro 
živou rodinu 

středa 17. května 

 

Morkovice 18:30 Za + manžela a za živou rodinu 
Štěpánkovu 

čtvrtek 18. května 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 19. května Morkovice 18:30 Za Boží požehnání a ochranu Panny 

Marie pro celou rodinu 
sobota 20. května 

sv.Klementa M. Hofbauera 

Morkovice 8:00 Za + Hanu Růžkovou a za její blízké 
přátele 

6. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

21. května 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Za farnost 
Na poděkování za dar života a Boží Pož. 

 

Ohlášky: Dne je SBÍRKA NA KŘESŤANSKÁ MEDIA; dnes 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, přihleste se 

v sakristii a nebo u paní Gremlicové, cena za autobus 150,-Kč. Odjezd autobusu bude ve 

13:00 z Pačlavic (potom Prasklice a Morkovice) 

Ohlášení před svatbou: Dne 26.5. 2017 budou v kostele v Morkovicích sezdáni pan 

Martin Fránek a slečna Petra Vašíčková 

 

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.  

 

DĚKANÁTNÍ POUŤ ZA OBNOVU RODIN A 

ZA NOVÁ KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ 
- MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO - ŠTÍPA 

 
sobota 20. 5. 2017 

Program: 
15:00 – řůženec 
16:00 – adorace 
17:00 – mše svatá – Mons. Jan 
Graubner - arcibiskup olomoucký 

 
odjezd autobusu z Pačlavic přes 
Prasklice a Morkovice ve 13:00 (cena 150,- a děti 75,-) 

 

Sv. Jan Nepomucký se narodil kolem roku 1345 v Pomuku (Nepomuku) v Čechách. 

Studoval v klášterní škole v Nepomuku a pak teologii a práva v Praze. Roku 1380 je 

vysvěcen na kněze a jmenován farářem u sv. Havla na Starém Městě pražském. V letech 

1382-1387 studuje práva na univerzitě v Padově. Roku 1389 jej arcibiskup Jan z Jenštejna 

jmenuje svým generálním vikářem. Svatý Jan v sobě ztělesnil ideál znalce Božích 

tajemství, který pilným studiem a kázní usiloval o mravní dokonalost. V úřadě generálního 

vikáře věrně plnil povinnosti, hájil práva církve a její svobodu proti zvůli krále Václava 

IV. a zakusil za to od něj mnohá bezpráví. Když po velkém trýznění a mučení pro svou 

věrnost povolání i mlčenlivost dodýchal, byl z Karlova 

mostu vhozen do řeky Vltavy. Máme před sebou svědectví 

o jeho pevné vůli zaměřené na pravdu a spravedlnost. Již 

kolem roku 1600 patřil sv. Jan k zemským patronům Čech 

a úcta k němu se rozšířila nejen v Evropě, ale i v zámoří. 

Počet jeho soch se jen v Evropě odhaduje na třicet tisíc. Sv. 

Jan Nepomucký je bezesporu nejznámějším Čechem po 

celém světě.   

 


