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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 11. ČERVNA 2017 
 

 

Bůh ve svém nejvnitřnějším světě žije vztahem Otce k Synu a Syna 

k Otci. Tento intenzivní vztah „vydechuje“ Ducha svatého, třetí 

božskou osobu. Bůh Otec miluje, proto dává impulz ke vzniku 

světa, k životu každého člověka! Ale všechno, co můžeme vidět při 

stvoření, vykoupení či oslavení je darem celého Boha, který své 

dílo miluje a nikoli nenávidí!  

 

1.čtení: Ex 34,4b-6.8-9* Potomci Abraháma rychle porušili první smlouvu, kterou s nimi Bůh 

uzavřel. Mojžíš znovu vystupuje na Sinaj a tentokrát prosí za odpuštění Izraeli. Bůh přichází a 

uzavírá novou smlouvu.  

Žalm: 33* Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek 

2.čtení: 2 Kor 13,11-13* Závěrečný pozdrav listu. Zařazen je  především pro zmínku o celé 

Trojici. 

Evangelium – Jan 3,16-18* Rozhovor Ježíše s Nikodémem.  Naše perikopa obsahuje asi 

nejslavnější větu Nového zákona, která shrnuje základní učení křesťanské víry. 

 

BOHOSLUŽBY OD 11. DO 18. ČERVNA 2017 
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 

12. června Morkovice 18:30 Za+rodiče Morongovy a Koňarikovy a DO 

úterý 13. června 

sv. Antonína z Padovy 

Křéby 17:30 
18:00 

modlitba růžence 
Za farnost 

středa 14. června 

 

Pačlavice 
Lhota 

9:30 
18:00 

Mše svatá (Domov důchodců) 
Mša svatá 

čtvrtek 15. června 

Slavnost  

Těla a Krve Páně 

Morkovice 
Morkovice 

16:30 
17:30 

 

adorace  
Za farnost (průvod Božího Těla) e 

pátek 16. června 
 

Morkovice 
 

18:30 Za + Annu Gambasovu, manžela a za 

živou rodinu 

sobota 17. června Morkovice 10:30 Svatba-Svatopluk Krejčí a Klára Lelková 

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
18. června 

 

Pačlavice 
Morkovice  
Prasklice 

8:30 
10:30 
14:00 

Mše svatá a průvod kolem kostela 
Na poděkování 
Mše svatá a průvod 

 

Ohlášky:  Příští neděli 18.6. bude v Morkovicích na faře v 15:30 setkání dětí, které byly u 

1. sv. přijímání a jejich rodičů. 18.6. bude v 17:00 setkání biřmovanců v Morkovicích na 

faře. Příští neděli bude sbírka na farnost. 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.V pátek 23.6. bude v na V sobotu dne 24.6. bude v Morkovicích adorační den 

a v neděli 25.6. oslavíme patrocinium našeho kostela – hody. 

 

Křéby u Prasklic - úterý 13. června 2017  
Zahájení v 17:30 u 9. zastavení křížové cesty modlitbou růžence, 

 procesí na Křéby a mše sv. v 18:00  
(Při nepříznivém počasí mše svatá v kostele v Prasklicích) 

 

Eucharistie je pokrmem pro ty, kdož byli křtem 

osvobozeni z otroctví a stali se dětmi; pokrmem, který 

člověka udržuje při životě během jeho dlouhého exodu 

pouští lidské existence. Stejně jako mana pro lid Izraele, 

je také eucharistie pro každou křesťanskou generaci 

nepostradatelnou potravou, která nás provází na cestě 

pouštěmi světa, vyprahlého působením ideologických a 

hospodářských systémů, které život nepodporují, ale 

spíše ponižují; světa, v němž převládá logika moci a 

majetku nad logikou služby a lásky. Světa, v němž 

nezřídka dominuje kultura násilí a smrti. Avšak Kristus 

nám přichází vstříc a dává nám jistotu: „On sám je 

„chlebem života“. 
Eucharistie je nabízena každému v podmínkách, v nichž se právě nachází. Eucharistická 

oběť v nás živí a nechává růst to vše dobré, co je do nás zaseto. To se pak může projevovat 

v situacích nebo životních stavech, v nichž se každý křesťan nachází.Když člověk žije svůj 

život jako povolání, stává se den za dnem bohoslužbou milou Bohu.  
 

SLAVNOST  TĚLA  A  KRVE PÁNĚ 
Morkovice ve čtvrtek 15. června v 17:30 mše sv. a průvod Božího Těla 

Pačlavice v neděli 18. června v 8:30 mše sv. a průvod Božího Těla 

Prasklice v neděli 18. června ve 14:00 mše sv. a průvod Božího Těla 
 

Průvod Božího Těla se koná ke čtyřem oltářům. U prvního, se modlíme za kněze a 

duchovní povolání, u druhého za křesťanské rodiny, u třetího oltáře za veřejné činitele a za 

náš národ. U posledního čtvrtého oltáře děkujeme za stvoření, život a Boží pomoc a 

ochranu. Průvod je ukončen v kostele chvalozpěvem Bože chválíme Tebe. Slavnost Těla 

a Krve Páně je naším poděkováním za dar eucharistie. Průvodem Božího Těla jdeme 

s Nejsvětější Svátostí žehnat obci kde žijeme, pracujeme a kde žijí naši spoluobčané, 

kterým máme vyprosit dar víry a radost evangelia. 
 


