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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 22. DUBNA  2018 
 

 

Dnes již naše společnost nežije z pastevectví. V Ježíšově době však šlo o běžnou práci. Pán 

využívá každodenní zkušenost, aby vysvětlil vztah Boha k člověku. Dnes slovo ovce má 

možná negativní význam bezhlavého stáda. Zkusme se však vrátit k pohledu tehdejších 

Izraelitů a všimnout si, co se Ježíš snaží vysvětlit! I bezbranné a nevinné Bůh bere vážně, 

pečuje o ně, záleží mu na nich, zná je jménem. Řeč je o každém z nás bez rozdílu. Takový 

je náš Bůh!   

 

 

1.čtení: Sk 4,8-12* Petr a Jan uzdravili chromého. Nyní musí svůj skutek obhájit. Petr 

mluví velmi otevřeně a svědčí o tom, kdo Kristus je a jaký má zásadní význam.   

Žalm: 118* Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. 

2.čtení: 1 Jan 3,1-2 * Jan brání křesťanství: Ano, máme velikou výsadu – jsme děti Boží! 

Ale u cíle ještě nejsme.  

Evangelium – Jan 10,11-18 * V textu je řada významných konstatování, která mají dopad 

na pochopení Kristovy lásky k Otci i k lidem. 

 

BOHOSLUŽBY OD 22. DO 29. DUBNA 2018 
22. dubna  

4. neděle velikonoční 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za + Františka Jablůnku, zetě, dvoje 
rodiče a DO  

pondělí 23. dubna 

sv. Vojtěcha 

Morkovice  18:30 
 

Za + P. Vojtěcha Zábranského 

úterý 24. dubna 

sv. Jiří 

--- ---  

středa 25. dubna 

sv. Marka 

Morkovice 18:30 Za + Jiřího Skřítka a Boží požehnání pro 
živou rodinu 

čtvrtek 26. dubna Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá  
Mše svatá 
adorace 

pátek 27. dubna Morkovice 18:30 Za + Jaroslava Churého, rodiče a 
sourozence 

sobota 28. dubna Morkovice 8:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní 

29. dubna  
5. neděle velikonoční  

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
 

7:30 
9:00 

10:30 
 

Mše svatá 
Za farnost 
Na poděkování a za ochranu a pomoc 
Boží 

 

Ohlášky: Dnes v neděli 22.4. v 18:00 zvu na faru v Morkovicích rodiče, jejichž děti 

půjdou letos k 1. sv. přijímání. Moc děkuji vám několika, kteří jste v sobotu přišli na 

brigádu v Pačlavicích u kostela. Moc děkuji všem, kteří jste minulou neděli přispěli 

svojí ochotnou pomocí k slavnosti udělování svátosti biřmování.  

  

Prof. ThDr. Josef kardinál Beran  

  

* 29. prosinec 1888 Plzeň 

+ 17. květen 1969 Řím 

  

- teolog, arcibiskup pražský a primas český 

- politický vězeň nacismu i komunismu 

- poslední roky svého života dožil jako vyhnanec v 

Římě 

- jako jediný Čech pohřben po boku papežů v 

kryptách svatopetrské baziliky v Římě 

- v roce 1998 byl zahájen proces jeho blahořečení 

- v roce 2018 přenesení ostatků do vlasti 

  

 

MODLITBA K JOSEFU KARDINALU BERANOVI 

 

Dobrotivý Bože, Tys vyvolil svého služebníka Josefa 

kardinála Berana, arcibiskupa pražského, aby šel po stopách 

Tvého Syna a v dobách pronásledování byl oporou církve v 

naší vlasti. Našel-li jsi zalíbení v jeho životě a obětech, veď 

nás, prosíme, svým svatým Duchem, abychom se dovedli 

modlit jako on, abychom dovedli spojovat své bolesti a 

utrpení s obětí Tvého Syna na kříži a abychom nikdy 

neztráceli naději a důvěru v Tvou láskyplnou prozřetelnost. V 

této naději a v důvěře, že sám Tvůj Duch povede naši 

modlitbu „vzdechy, které jsou ve shodě s Tvou svatou vůlí" Ti nyní předkládáme tuto 

záležitost ( - vyjádříme ji svými slovy - ). Svěřujeme ji do přímluv kardinála Berana s 

prosbou, abys jejím vyslyšením oslavil i našeho pastýře, který během svého života 

pomáhal a těšil všechny, kdo se k němu obraceli. Odvažujeme se prosit i za věci, které 

jsou lidským silám nedosažitelné, protože sama církev nás k tomu povzbuzuje, když 

prohlašuje za blahoslavené a svaté ty, na jejichž přímluvu se udály zázraky. Prosíme o 

to ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou a Duchem svatým žije a kraluje 

na věky věků.  

Amen.  


	Prof. ThDr. Josef kardinál Beran

