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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 29. DUBNA  2018 
 

 

Možná nejeden rodič zažil horké chvilky, když se jeho dítě rozhodlo, že bude žít bez rodičů. 

Pubertální nápad se brzy ukázal jako hloupý, ale mladý člověk zjistí, jak nesnadné je žít bez 

kvalitního zázemí. Evangelium reaguje na práci vinařů. Mnozí z nás již keře a stromy 

neprořezáváme ani neřízkujeme. Přesto obraz větví napojených na kmen a mízy, která je napájí, 

zůstává velmi názorným. Co však je ona míza v duchovním životě? Ježíš dává učedníkům 

svého Ducha. Bez něho se křesťanství stane prázdným ritualizováním života či souborem 

morálních norem. Otevřme se znovu této Boží síle Ducha svatého.   

 

1.čtení: Sk 9,26-31* S rostoucí komunitou křesťanů roste i pronásledování. I sám obrácený 

Šavel – Pavel zakusí pronásledování. 

Žalm: 22* Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. 

2.čtení: 1 Jan 3,18-24* Jan píše do Malé Asie povzbuzení. Pravý křesťan poznal Boží lásku, 

protože Bůh je láska. To je mu inspirací k vlastním jednání. 

Evangelium – Jan 15,1-8* Podobenství o vinném kmeni a ratolestech je silným motivem 

základního refrénu: „zůstaňte ve mně“. 

BOHOSLUŽBY OD 29. DUBNA DO 6. KVĚTNA 2018 
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 

pondělí 30. dubna Morkovice  18:30 
 

Za + rodinu Župkovu a Novotnou 

úterý 1. května 

sv. Josefa, dělníka  

Morkovice 18:30 Za + rodiče Gremlicovy, syna a živou 
rodinu 

středa 2. května 

 

Morkovice 
Morkovice 

17:00 
18:30 

svátost smíření 
Na poděkování za dar života a zdraví a 
za živou rodinu 

čtvrtek 3. května 

sv. Filipa a Jakuba 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá  
Mše svatá 
adorace 

pátek 4. května  
sv. Floriána 

Lhota 
Morkovice 

17:00 
18:30 

Za živé a + hasiče ze Lhoty 

Za živou a zemřelou rodinu Fránkovu 

sobota 5. května 

1. sobota v měsíci 

Morkovice 
Pornice 

8:00 
17:00 

Za pomoc boží při maturitě 
Za živé a + hasiče z Pornic 

6. května 
6. neděle velikonoční  

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Mše svatá 

 

Ohlášky: V pátek navštívím nemocné. V neděli 6.5. v 14:30 zvu na faru v Morkovicích 

všechny děti na – farní dílničku – kde si mohou vyrobit cvrnkací kuličky a zahrát 

zajímavou hru. Moc děkuji všem, kteří jste minulý víkend připravili v Prasklicích na 

faře krásný program pro děcka z farnosti.  

  

 Májové pobožnosti budou od května v Morkovicích po mši svaté a v Pačlavicích a 

Prasklicích – po domluvě pod vedením akolytů. Program: růženec, mariánská píseň, četba, 

píseň, litanie, Vesel se, nebes Královno.  
 

Modlitba k Panně Marii  

Svatá Marie, Matko Boží, 

zachovej mi srdce dítěte, 

srdce čisté a průzračné 

jako horský pramen. 

 

Vypros mi srdce jednoduché, 

které v sobě neživí smutek a hořkost, 

srdce něžné a soucitné, 

srdce věrné, které nemyslí jen na sebe, 

nezapomíná na žádné dobrodiní a nepřipomíná žádnou 

křivdu. 

 

Dej mi, Marie, 

srdce tiché a pokorné, které miluje a nečeká na odměnu, 

srdce velké, které nikdy nemalomyslní, 

srdce, které neochladí žádný nevděk, 

srdce, které neunaví žádná lhostejnost, 

srdce ve všem hledající slávu a radost Ježíše Krista, 

zraněného láskou k Němu, bolestí, která se zahojí až v nebi. 
Amen 

 

       Poutní mše sv. ke cti svatého Floriána ¨ 
        v pátek 4. května v 17:00 ve Lhotě  

      v sobotu 5. května v 17:00 v Pornicích.  
Při mších svatých budeme prosit za všechny živé a zemřelé 

hasiče  a za jejich rodiny.  

 

Modlitba: Všemohoucí a milosrdný Bože, Tys dal svatému Floriánovi 

sílu vydržet všechny útrapy mučení; pomáhej i nám, kteří oslavujeme 

jeho vítězství, abychom s Tvou pomocí dosáhli vítězství nad zlobou a 

nenávistí a obstáli v každém nebezpečí. Amen 


