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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 13. KVĚTNA  2018 
 

 

Ježíšova modlitba na závěr poslední večeře je velkým zakončením celého dosavadního 

díla. Nejen, že zde odhaluje, co znamená, že Syn oslavil Otce (17,4), ale také vystupuje 

síla lásky, jakou chová k učedníkům. Tato modlitba se netýkala jen apoštolů, ale 

Kristova slova dopadají i do dnešní doby, na nás a současnou církev. Pán se modlí za 

naši radost, za naše posvěcení a ochranu! Tato modlitba dostane zvláštní sílu až s 

darem Ducha svatého, který je odpovědí na Ježíšovu modlitbu.   

 

1.čtení: Sk 1,15-17.20-26* Učedníci se po Kristově nanebevstoupení nerozprchli. 

Duch svatý bude darován až za několik dní. 

Žalm: 103* Hospodin si zřídil na nebi trůn. 

2.čtení: 1 Jan 4,11-16* Autor listu se brání naivnímu pocitu některých členů komunity, 

kteří se domnívali, že již dosáhli dokonalosti. Jedním z ukazatelů je jejich vlastní 

připravenost k lásce vůči spolubratřím. 

Evangelium – Jan 17,11b-19* Poslední večeře v Janově evangeliu vrcholí Ježíšovou 

velekněžskou modlitbou. Ježíš prosí za jednotu učedníků. 

BOHOSLUŽBY OD 13. DO 20. KVĚTNA 2018 
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 

pondělí 14. května 

sv. Matěje 

Morkovice  18:30 
 

Za + Dušana Hrnčíře a matku 

úterý 15. května --- ---  
středa 16. května 

sv. Jana Nepomuckého 

Morkovice 
Prasklice 

15:00 
18:00 

pohřeb pana Zdeňka Jančka 
mše svatá 

čtvrtek 17. května 

 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:30 

Mše svatá  
Za + rodiče Morongovy, sourozence a 
živou rodinu 

pátek 18. května  
 

Morkovice 18:30 Za + rodinu Hlaváčovu a Kopečnou a 
živou rodinu 

sobota 12. května Morkovice 
Morkovice 

8:00 
19:00 

Za + Boženu Jančkovu a živou rodinu 
adorace 

SLAVNOST SESLÁNÍ 
 DUCHA SVATÉHO 

20. května 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
 

Mše svatá 
Za farnost 
Za + rodinu Beerkensovu a rodiče z obou 
stran 

 

Ohlášky: Příští neděli 20. 5. bude sbírka na církevní školství.V sobotu večer v 19:00 vás 

zvu na společnou adoraci. Mše svatá na Jezírku bude v pondělí 21.5. v 17:30. Střední 

odborná škola svatého Jana Boska vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 

do 1. ročníku oborů: Zemědělec - farmář, Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů. 
Přihlášky zasílejte do 18. května 2018 na adresu: Střední odborná škola svatého Jana Boska,  

Na lindovce 1463/1 , 767 01 Kroměříž. Termín konání přijímacích pohovorů je 29. 5. 2018. 

Bližší informace na  www.sosbosko.cz 

 

 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 

 

Pokoj, lásku a radost nám dává Duch Boží  
Pokoj, láska a radost – tři klíčová slova, která nám zanechává Ježíš. 

A kdo působí tento pokoj, tuto lásku i radost? Duch svatý! 

Velký neznámý našeho života. 

On je darem, který nám dává pokoj, učí nás lásce a naplňuje radostí. 

Kdo z nás se modlí k Duchu svatému? 

Kéž nám Bůh daruje milost vždycky opatrovat Ducha svatého v nás. 

Onoho Ducha, který nás učí mít rád, naplňuje nás radostí a vlévá 

  nám pokoj.   (papež František) 

 
Svátek matek se u nás slaví vždy druhou květnovou neděli.  

Za zakladatelku Svátku matek je považována metodistka Anna Marie Jarvis. Ta  při 

druhém výročí smrti její matky zorganizovala v baptistickém kostele v neděli 12. 5. 1907 

setkání místních matek. Rok poté byla požádána, aby toto setkání na druhou květnovou 

neděli opět zopakovala. Pro velký úspěch se Anna Marie Jarvis začala šíření této myšlenky 

věnovat naplno, až nakonec kongres USA v roce 1914 prohlásil Den matek národním 

svátkem. Z USA se svátek začal šířit dále. V Evropě se uchytil po první světové válce. 

V Československu se Den matek začal slavit v roce 1923.  

 

Nebeský Otče, chci Ti vyjádřit vděčnost za moji maminku,  

děkuji, že jsi ji stvořil, 

děkuji, že jsi jí dal dobré srdce,  

a děkuji, že jsi jí dal smysl pro rodinu... 

Pane, veď jí dál Tvojí cestou, 

žehnej jí a ochraňuj, 

obrať k ní svou tvář a obdař jí pokojem...  

 
 

https://maps.google.com/?q=Na+lindovce+1463/1+,+767+01+Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE&entry=gmail&source=g
http://www.sosbosko.cz/

