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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 28. KVĚTNA 2017 
 

Pozorný čtenář si vzpomene, že na začátku Janova evangelia v Káně Galilejské Ježíš říká své 

matce: „…ještě nepřišla má hodina.“ Ale ve večeřadle říká: „Přišla ta hodina.“ Je to klíčový 

okamžik dějin. Ježíš se modlí: „Oslav svého Syna.“ Bůh oslavil Krista vzkříšením, tedy 

vítězstvím nad vládou smrti a zla. Nyní Ježíš sice odchází k Otci, ale prosí za učedníky Otce. 

To je vzorec, který od toho okamžiku do konce světa bude probíhat! Pán za nás prosí a Otec na 

základě Kristovy oddanosti až do krajnosti jedná! Dává slabým, klesajícím, hřešícím lidem moc 

žít z Boží lásky – Ducha svatého. 
 

1.čtení: Sk 1,12-14* Apoštolové očekávají zatím pro ně neznámý dar Ducha svatého. 

Žalm: 27* Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých! 

2.čtení: 1 Petr 4,13-16* Autor povzbuzuje zkoušené křesťany. Našemu textu předchází verš: 

„…vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet očistnou výhní…“.  v textu je dán důraz na 

Ducha svatého. 

Evangelium – Jan 17,1-11a Ježíš s učedníky ukončil poslední večeři a v jejím závěru se modlí. 

Jak bylo zvykem, začíná modlitbu díkem za to, co Bůh učinil a pak navazuje prosba za 

učedníky, jednotu mezi nimi… 

 

BOHOSLUŽBY OD 28.  KVĚTNA DO 4. ČERVNA 2017 
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 

pondělí  29. května Morkovice 18:30 Za Ladislava Krejčího a rodiče Lukášovy 

úterý 30. května 

sv. Zdislavy 

--- ---  

středa 31. května 

Navštívení Panny Marie 

kaple - 
Strašné 

17:00 
17:30 

modlitba růžence 
Mše svatá 

čtvrtek 1. června 

sv. Justína 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 2. června 
1.pátek v měsíci 

Morkovice 
 

17:30 
18:30 

příležitost ke svaté zpovědi 

Na poděkování za dar víry a za Boží 

ochranu 
sobota 3. června 

sv. Karla a druhů 

Morkovice 
Morkovice 

19:00 
19:30 

adorace 
Na poděkování za přijatá dobrodiní 

SLAVNOST SESLÁNÍ 
 DUCHA SVATÉHO 

4. června 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za živou a + rodinu Brablíkovu 

 

Ohlášky: Dnes 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 ve čtvrtek 1. června v 19:30 

na faře v Morkovicích. V pátek navštívím nemocné. Připomínám, je ještě několik dní pro 

přihlášení se na farní tábor pro starší mládež – viz nástěnka. První svaté přijímání bude 

v Morkovicích v neděli 11. června   

 

SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE 

Ve středu 31. května se koná pouť u kaple Panny Marie ve Strašné.  

V 17:00 modlitba radostného růžence a v 17:30 mši svatá.   
 

Oznámení o svatbě: Dne 17. 6. budou v Morkovicíh v kostele sezdání pan Svatopluk 

Krejčí a slečna Klára Lelková 

 

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.  

Liturgický svátek Navštívení Panny Marie, jehož obsah 

vyplývá z evangelia (Lk 1,39-56), se týká návštěvy Panny 

Marie u její příbuzné Alžběty poté, co Panně Marii bylo 

zvěstováno vtělení Ježíše. Dnes se svátek, zavedený 

františkány ve 13. století, slaví poslední den v měsíci květnu. 

V pražské arcidiecézi zavedl svátek Navštívení Panny Marie 

arcibiskup Jan z Jenštejna v roce 1386. Papež Urban VI. tento 

svátek prohlásil v roce 1389 za svátek celé církve, ale 

příslušnou bulu vydal o rok později jeho nástupce papež 

Bonifác IX.  

 

Papež František v Janově „Velkým nepřítelem bratrství je reptání ze závisti, žárlivosti 

nebo protože mi někdo nesedí nebo smýšlí jinak než já. Pak je důležitější ideologie než 

bratrtsví. Ideologie je důležitější než věrouka... Kam jsme to dospěli? Přemýšlejme. 
Reptání či špatné posuzování bratří je »ponorková nemoc«. Čím více jsme uzavřeni do 

svých zájmů, tím více kritizujeme druhé. Nechtějme nikdy mít poslední slovo.  

 



 


