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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 6. KVĚTNA  2018 
 

 

Ježíš zve učedníky, aby „zůstali v jeho lásce“. Snadno se lze ptát, co to znamená. Z dalších 

Kristových slov vysvítá, že jde o napojení na Ducha svatého, tedy na toho, který tvoří 

nejužší propojení Otce a Syna. Jistě lze říci, že o vnitřním životě Boha víme málo. Přesto 

se zdá, že nás Ježíš zve k účasti na tomto tajemném vnitřním životě Hospodina. Je 

postaven na vzájemné lásce Syna a Otce a tato láska se rozlévá také k učedníkům, kteří 

Boha přijali, tedy i k nám! Stačí otevřít své srdce tomuto Rytíři Boží lásky a dovolit mu, 

aby jednal i v našem životě.   

 

1.čtení: Sk 10,25-26.34-35.44-48* Úryvek věnovanéhý křtu pohanského vojáka Kornélia, 

který řeší otázku, zda mohou být pokřtěni i pohané. 

Žalm: 98* Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. 

2.čtení: 1 Jan 4,7-10* Společenství s Bohem a s ostatními křesťany je jeden celek, nelze jej 

oddělit. Na tomto podkladě zmiňuje Jan základní nástin, kým Bůh je. 

Evangelium – Jan 15,9-17* Ocitáme se při poslední večeři. Ježíš říká nejdůležitější 

poselství své mise. Nyní se hlavní důraz posouvá na slovo „milovat“. 

BOHOSLUŽBY OD 6. DO 13. KVĚTNA 2018 
6. května  

6. neděle velikonoční 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování za 85 let života s prosbou 
o Boží pomoc a ochranu Panny Marie 

pondělí 7. května Morkovice  17:00 
 

Prosba o Boží požehnánía a ochranu Panny 
Marie pro celou rodinu 

úterý 8. května 

P. Marie prostřednice 

všech milostí  

Slížany –  
kaple sv. Anny 

17:00 Za + Jaromíra Štěpánka, rodiče a bratra 

středa 9. května 

 

Pačlavice 
Prasklice 

9:30 
18:00 

Mše svatá (domov důchodců) 
Mše svatá 

čtvrtek 10. května 

NANEBEVSTOUPENÍ 

PÁNĚ 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:30 

 

Mše svatá  
Na poděkování s prosbou o Boží pomoc 

pátek 11. května  
 

Morkovice 18:30 Za + Františka Lejsala a za živou a 
zemřelou rodinu 

sobota 12. května Morkovice 8:00 Za biřmovací kmotřence 

13. května 
7. neděle velikonoční  

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
Křéby 

7:30 
9:00 

10:30 
17:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za+Růženu Slezákovu,manžela a živ.r.Blešovu 

Za farníky a poutníky 

 

Ohlášky: Dnes 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. V úterý bude 

mše svatá ve Slížanech u kaple sv. Anny. Moc děkuji všem mladým, kteří přišli 

v sobotu v Morkovicích na faru na brigádu. 

  

 Májové pobožnosti budou od května v Morkovicích po mši svaté. V Pačlavicích 

budou májové v úterý a v neděli. V Prasklicích – po domluvě pod vedením akolytů. 

Program: růženec, mariánská píseň, četba, píseň, litanie, Vesel se, nebes Královno.  
 

 

Zahájení poutí na Křébech v neděli 13. května –  
SVÁTEK PANNY MARIE FATIMSKÉ 

V 17:00 sraz u 9. zastavení křížové cesty - modlitba růžence, 
procesí na Křéby a mše svatá v 17:30 

 

 

JUBILEJNÍ KONCERT  

K 50. VÝROČÍ PĚVECKÉHO SBORU   

CANTUS MORKOVICE 
Pěvecký sbor Cantus Morkovice oslaví v tomto roce 

50. výročí své činnosti. Slavnostní koncert se koná v 

sobotu 12. května 2018 v 17 hodin 

v kostel sv. Jana Křtitele v Morkovicích. 

 

 
Nanebevstoupením Ježíš úspěšně dokončil své poslání na zemi. Sdělil a zjevil nám 

vše podstatné a potřebné o lásce Boha Otce a o naší životní cestě. 

Odešel a zůstal přítomen; pravý Bůh a pravý člověk; živoucí životadárce s námi 

sjednocen ve smrti; prostředník a cíl; počátek a plnostJežíš je v nebi, ale současně 

zůstává pevně sjednocen s námi. Tak také i my putujíce po cestách života pozemského 

upínáme se k nebi a prohlašujeme, že tam je naše srdce. 

 

 
Sbírky v dubnu 2018 Morkovice Pačlavice Prasklice adopce na dálku 

Sbírka na seminář 1. 4.  11.394,- 4.465,- 1.616,- 2.4. 2.268,- 

Neděle B.M. 8. 4. 5.863,- 6.298,- 410,- 3.4. 1.485,- 

neděle 15.4. 10.449,- 3.420,- 1.150,- 4.4. 1.730,- 

22.4. 9.318,- 3.183,- 1.066,- 5.4. 2.827,- 

29.4. 7.015,- 2.566,- 998,- 21.4. 1.520,- 

    22.4. 1.612,- 

Lhota 17.4. 500,-   celkem 11.442,- 
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