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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 20. KVĚTNA  2018 
 

 

Praxe křesťanů není postavena jen na jejich osobních schopnostech, vytrvalosti či snažení 

se. Bůh jim dává zvláštní sílu. Nejde o vitamíny ani vesmírnou energii, ale o někoho! Duch 

svatý chce a může s člověkem úzce spolupracovat. Duch Boží člověka posiluje, dává mu 

moudrost, odvahu či sílu. V jeho moci mohou lidé konat velké věci, i když jsou obyčejní a 

slabí. Podmínkou je přijetí Ježíše do svého života a otevřenost pro působení Ducha.   

 

 

1.čtení: Sk 2,1-11* Den Letnic je ve Starém zákoně oslavou daru Tóry – Zákona. Prorok 

Ezechiel předpovídal jiný zákon, který Bůh daruje přímo do srdce. A právě to se nyní 

stalo! 

Žalm: 104* Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země! 

2.čtení: 1 Kor 12,3b-7.12-13* Každý, kdo má nějaký dar Ducha, slouží druhým a nemůže 

tento dar chápat jako výsadu vůči ostatním.  

Evangelium – Jan 15,26-27; 16,12-15* Janovo evangelium v textu o poslední večeři asi 

nejvíce z celého Nového zákona vysvětluje vztah mezi Bohem Otcem, Synem a Duchem 

svatým. 

 

BOHOSLUŽBY OD 20. DO 27. KVĚTNA 2018 
SLAVNOST SESLÁNÍ 
 DUCHA SVATÉHO 

20. května 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

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

pondělí 21. května 

P. Marie, Matky církve. 
Jezírko  17: 00 

17:30 
modlitba slavného růžence 
Za poutníky a na jejich úmysly 

úterý 22. května --- ---  
středa 23. května 

 

Morkovice 
 

18:30 Na poděkování za Boží pomoc a 
ochranu P. Marie pro rodinu Vrbovu 

čtvrtek 24. května 

Ježíše Krista, Nejvyššího 

a věčného kněze 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá  
Mše svatá 
adorace 

pátek 25. května  Morkovice 18:30 Za +Marii Broskvovou, manžela a rodiče 

sobota 26. května 

sv. Filipa Neriho 

Morkovice 
 

8:00 
 

Na úmysl dárce 
 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE 

27. května 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za rodinu Šreflovu, Černínovu a DO 

 

Ohlášky: Tuto neděli 20. 5. je sbírka na církevní školství. Mše svatá na Jezírku bude 

v pondělí 21.5. v 17:30. Setkání rodičů, jejichž děti půjdou k 1. sv. přijímání bude v neděli 

27. 5. v 18:00 na faře v Morkovicích. V pátek 25. 5. proběhne ČR již 10. ročník NOCI 

KOSTELŮ. Na nástěnce v Morkovicích je program v Kroměříži a okolí. Dne 16.června 

2018 jsme zváni na Velehrad na děkanátní pouť za rodiny a za nová kněžská povolání. 

(podle počtu pojedeme autobusem, přihlaste se u paní Gremlicové.) Ve středu 30. května 

bude pouť u kaple Panny Marie ve Strašné v 17:00 modlitba růžence a v 17:30 mše svatá 
 Tradiční pouť kostelníků našeho děkanátu bude v úterý 19. června. (Velké Losiny) 

  

POUŤ NA JEZÍRKU  

v pondělí 21. května 2018  

– v 17:00 modlitba slavného růžence  

a příležitost ke svaté zpovědí 

v 17:30 mše svatá 
 

Rozhodnutím Svatého otce Františka je od letošního svatodušního 

pondělí do všeobecného římského kalendáře nově zařazena závazná památka 

Panny Marie, Matky církve. Tato památka se bude slavit vždy v pondělí po 

Slavnosti Seslání Ducha svatého, letos 21. 5. 2018. 

 

 

MODLITBA K DUCHU SVATÉMU 

 

Věřím v Ducha svatého. 

Věřím, že může odstranit moje předsudky. 

Věřím, že může změnit moje návyky. 

Věřím, že může přemoci moji lhostejnost. 

Věřím, že mě může nadchnout k lásce. 

Věřím, že mě může zbavit zlého. 

Věřím, že mi může dát odvahu k dobrému. 

Věřím, že může přemoci můj zármutek. 

Věřím, že mi může dát lásku k Božímu slovu. 

Věřím, že může odejmout pocit méněcennosti. 

Věřím, že mi může dát sílu v utrpení. 

Věřím, že mi může dát na pomoc bratra. 

Věřím, že může proniknout moji bytost. 

Věřím, že ... 

 

Boží láska je vylita do našich srdcí skrze 

Ducha svatého, který nám byl dán. 


