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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 4. ČERVNA 2017 
 

Slavnost Letnic rozehrává velké množství podnětů. Je velmi důležité postřehnout, že 

první plod Ježíšova vzkříšení je dar odpuštění spojený s darem Ducha pokoje, Ducha 

svatého! Tento pokoj Boží je více než jen klid od ruchu světa. Je to hluboký vnitřní 

stav srdce. Duch svatý je tedy velmi reálný v projevech, ale nelze ho vidět jen jako 

nějaké stvoření či věc. Církev o Ducha Božího stále znovu prosí, protože není 

samozřejmostí! 

 

1.čtení: Sk 2,1-11*. Letnice byly významným židovským svátkem, při němž se děkovalo 

Bohu za úrodu, později byl ztotožněn s výročím daru smlouvy na Sinaji - nyní přichází 

seslání Ducha svatého  

Žalm: 104* Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země! 

2.čtení: 1 Kor 12,3b-7.12-13* Svatý Pavel trpělivě vysvětluje, jaký je vztah mezi dary 

jednotlivým členům a jejich postavením ve farnosti. 

Evangelium – Jan 20,19-23* Po vzkříšení přichází první setkání s apoštoly. Je zde velmi 

významná zmínku o Duchu svatém. Je to první dar, který Ježíš apoštolům přináší. 
 

BOHOSLUŽBY OD 4. DO 11. ČERVNA 2017 
SLAVNOST SESLÁNÍ 
 DUCHA SVATÉHO 

4. června 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za živou a + rodinu Brablíkovu 

Svatodušní pondělí 

 5. června 

JEZÍRKO 17:00 
17:30 

Modlitba růžence 
Za dary Ducha sv. pro všechny poutníky 

úterý 6. června 

sv. Norberta 

Morkovice 18:30 Za + Jana Hrabánka 

středa 7. června 

 

Morkovice 18:30 Za + Františka Obruču a za živou a + 
rodinu Šmídovu 

čtvrtek 8. června 

Ježíše Krista, nejvyššího 

a věčného kněze 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 9. června 
 

Morkovice 
 

7:00 Za + rodiče Slezákovy a za živou a + 

rodinu 

sobota 10. června 

 

Morkovice 
 

8:00 Za + Andělu Hanákovu, manžela a dvoje 
rodiče 

SLAVNOST  
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

11. června 
(1.sv. přijímání) 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za Jarmilu Mozgovu,manžela,rodiče a za živ.r. 

Svátostné požehnání 

 

Ohlášky:  Dnes je sbírka na církevní školství. V úterý 6.6. v 19:30 bude v Morkovicíh na 

faře setkání farní rady – hody v Morkovicích. V pátek 9.6. v 15:00 je v Morkovicíh svatá 

zpověď pro děti, které půjdou k 1. sv. přijímání. Odjezd autobusu na „Noc kostelů“ do 

Olomouce bude v pátek 9.6. v 16:05 ze Lhoty a potom Pačlavice, Prasklice, Morkovice.  

(je ještě několik volných míst) Příští neděli 11.6. bude v Morkovicích 1. svaté přijímání, 

odpoledne v 15:00 svátostné požehnání a zasvěcení dětí Panně Marii. Na uterý 27.6. se 

plánuje pouť mužů z děkanátu - akolytů, kostelníků a pomocníků ve farnosti. Pojedeme na 

poutní místo Maria Hilf u Zlatých hor.  

 

 

POUŤ NA JEZÍRKU  

v pondělí 5. června 2017  

– v 17:00 modlitba růžence  

a příležitost ke svaté zpovědí 

v 17:30 mše svatá 
 

Modlitba za děti 

Panno Maria, ty jsi blízko Srdci Ježíšovu. Svěřujeme do tvé 

mateřské péče děti, které letos poprve přistoupý ke stolu Páně a 

zcela je odevzdáváme tobě. Kéž je provází tvá mocná ochrana na 

všech jejich cestách. 

Buď jejich strážkyní, uchovej je v nevinnosti duše a ve zdraví těla. 

Vypros jim od Boha světlo do jejich nezkušenosti, oporu 

v slabostech, ovládání vášní, aby vždycky kráčely po cestě pravdy a 

ctnosti. 

Pronikni jejich duši spasitelnou bázní Boží, která je počátkem 

moudrosti, aby statečně bojovaly proti svým chybám, slabostem a 

nebezpečným situacím. 

Pros za ně, aby vytrvale sloužily Bohu na této zemi a jednou ho 

mohly s tebou chválit v nebi. Amen.  
 

Duch svatý dává sílu 

K tomu, abychom byli lidmi, potřebujeme Ducha svatého. Ukazuje 

nám, co to doopravdy znamená být člověkem jako Kristus. Dává nám 

sílu denně pokládat život pro lásku – dává nám sílu být lidmi, kteří 

přicházejí, ne aby druhé ovládali, ale aby druhým v lásce sloužili.  

 

Sbírky v květnu 2017 Morkovice Pačlavice Prasklice 

neděle 7.5.  4.885,- sv. Anna 1.160,- 2.090,- + Lhota 1.045,- 1.330,- 
sb. na křesť media 14.5.  5.190,- 2.547,- 930,- Křéby 778,- 

na farnost 21.5.   8.567,- 3.510,- 2.460,- 

neděle 28.5. 5.024,- 2.528,- 1.040,- 

 


