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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 21. KVĚTNA 2017 
 

Ježíš pokračuje v rozhovoru u poslední večeře. Odhaluje apoštolům zásadní skutečnost. Po 

událostech Velikonoc a po jeho nanebevstoupení sešle Ducha svatého. Pán ho nazývá 

Přímluvce. Řecké slovo „paraklétos“ má však širší význam: rádce, přímluvce, utěšitel, obhájce. 

Zvláštní je souvislost mezi darem tohoto Ducha, zachováváním přikázání a láskou k Bohu. 

Kristu neleží na srdci prázdné plnění nějakých předpisů. Za slovem přikázání je třeba rozeznat 

klíčové starozákonní téma. Bůh nabídl člověku smlouvu: on bude chránit svůj lid, ale ten musí 

žít podle Boží představy. Člověk to nedokázal ze své síly. Ale nyní je mu dána síla Ducha 

svatého. V jeho moci je člověk schopen žít podle Boží představy. Ve své podstatě stále nejde o 

normy, ale o způsob života. Člověk žije z lásky k Bohu to, co Bůh po něm požaduje. A to mu 

zase otevírá oči pro poznání Boha. 
 

1.čtení: Sk 8,5-8.14-17* Církev zakusí první pronásledování a mnozí se rozptýlí do okolních 

zemí. Filip odešel do Samaří a tam hlásá evangelium. 

Žalm: 66 * Jásejte Bohu, všechny země! 

2.čtení: 1 Petr 3,15-18* Apoštol povzbuzuje křesťany, kterým pravděpodobně hrozí ústrky. 

Nejde jen o osobní statečnost, ale i o odvahu svědčit o víře. 

Evangelium – Jan 14,15-21 Vracíme se do večeřadla a nasloucháme Ježíšovým slovům během 

poslední večeře. Ježíš hovoří o Božích přikázáních, jak je Izraelité dostali na Sinaji, navazuje 

tedy na pojem smlouvy, jak ho Židé znali. 

BOHOSLUŽBY OD 21. DO 28.  KVĚTNA 2017 
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. 

pondělí  22. května Morkovice 18:30 Za + rodiče Gremlicovy, syna a  živ. rod. 

úterý 23. května --- ---  

středa 24. května --- ---  
čtvrtek 25. května 

NANEBEVSTOUPENÍ 

PÁNĚ 

Pačlavice 
Morkovice 
 

17:00 
18:30 

 

Mše svatá 
Za + Andreu Cihelkovu a živou rodinu 

pátek 26. května 
sv. Filipa Neriho 

Morkovice 
Prasklice 
Morkovice 

15:00 
17:00 
18:30 

svatba-Martin Fránek a Petra Vašíčková 

Mše svatá 

Za + Marii Broskvovou, manžela, 2 

rodiče a DO 
sobota 27. května Morkovice 8:00 Na poděkování za dar 60 roků života 

7. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

28. května 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování za dar života s prosbou o 
Boží ochranu 

 

Ohlášky: Dne je SBÍRKA NA FARNOST; V neděli 28.5. bude setkání biřmovanců 

v 15:00 na faře v Morkovicíh. Setkání rodičů jejichž děti půjdou letos k 1. sv. přijímání 

bude 1. června v 19:30 na faře v Morkovicích. V pátek 26.5. jsou mladí zváni do 

Kroměříže na AG FEST 2017 - studentský a hudební festival a na společné setkání mladých 

na faře u Panny Marie – přihlaste se a domluvte u Kateřiny Holáskové. Pro službu kněze 

se v úterý a středu můžete obrátit na P. Radomíra Němečka do Zdounek tel. 731 621 263. 

Děkuji všem, kteří jste se zúčastnili pouti do Štípy za rodiny a kněžská povolání. Ve středu 

31. května bude mše svatá u kapličky ve Strašné v 17:30.  

 

NOC KOSTELŮ V PÁTEK 9. ČERVNA 2017 

Letos bychom se společně vydali do Olomouce, 

kde bude otevřeno více jak 20 kostelů a kapli. 

Pojedem autobusem v pátek 9. června odpoledne 

(kolem 16:00) a vracet se z Olomouce budeme 

večer ve 22:00 hodiny. Cena za autobus  150,- Kč. 

Přihlaste se do 2. června v sakristii a nebo u paní 

Gremlicové.  

 
SVATÝ FILIP NERI  - VESELÝ SVATÝ  

Narodil se  roku 1515 ve Florencii. Projevoval neobyčejnou dobrotu srdce, byl čilý a bystrý.  

V 19 letech odešel do Říma a tam zatoužil po opravdovém následování rad evangelia - žil 

asketicky, často se stavoval v římských svatyních a katakombách, kde se vroucně modlil. Ve 

svých 23 letech začal s horlivostí pečovat o nemocné. Docházel za nimi do nemocnic i domů, 

čistil jim byty, vyžebrával pro ně pokrmy a modli ses nimi. Navíc se zabýval i opuštěnými a 

zanedbanými dětmi. S horlivostí také mluvíval na veřejných prostranstvích o Bohu.  

V roce 1551  se Filip stal knězem. Od té doby hodně času trávil i ve zpovědnici a obrácené 

hříšníky utvrzoval v dobrém. Filip uměl být veselý a druhé k veselosti nabádal, ovšem s 

připomínkou, aby nehřešili. Proto se mu přezdívalo "Veselý svatý.  

Na svátek Božího Těla 26. 5. se naposled vyzpovídal, odsloužil i mši svatou a ve večerních 

hodinách zemřel ve věku 80 let.  

 

Nanebevstoupení a Svatodušní svátky jsou dva křesťanské 

svátky, následující po velikonocích - první za čtyřicet a 

druhý za padesát dní. Jsou to svátky na památku událostí, 

které prožili první křesťané. Nanebevstoupení je posledním 

zjevením vzkříšeného Krista - potom, co se zpřítomnil svým 

učedníkům, jim sdělil, že napříště již nebude viditelný a 

vzdálil se, stoupaje k nebi (odtud název 

"Nanebevstoupení"). Svatodušní svátky (letnice) jsou 

shromáždění, při němž první křesťané dostávají Kristova 

Ducha a uvědomují si, že jsou jeho církví - obnovuje se 

jejich naděje. Skrze Nanebevstoupení a letnice je možno 

pochopit celý význam Kristova vzkříšení - není již sice 

viditelný, ale zůstává spojen s námi a dává nám svého 

Ducha, své světlo a sílu od Boha.  


