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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 27. KVĚTNA  2018 
 

 

Bůh není osamělý vlk ani samotářský opuštěný blouznivec, který by se doprošoval trochy 

lásky, či se dokonce z nedostatku lásky mstil. Bůh žije intenzivním vnitřním životem 

postaveným na lásce Otce k Synovi a Syna k Otci. Touto sdílenou láskou je Duch svatý. 

Bůh tak není ani smutný, ani opuštěný, ale šťastný a plný života. A z tohoto vnitřního 

zdroje tryská touha dávat život i dál. Tento zdroj vzájemné lásky Otce a Syna motivuje 

Boha ke stvoření člověka i k jeho záchraně. Smíme dnes zakusit alespoň zlomek nebe, tedy 

vztahu milujících božských osob.   

 

1.čtení: Dt 4,32-34.39-40* Autor připomíná dějiny vyjití z egyptského zajetí, a tak staví 

před oči Izraelitů velikost Boží. 

Žalm: 33* Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. 

2.čtení: Řím 8,14-17* Křesťané jsou vedeni Duchem Božím, a nikoli normami. Kdo je 

tento Duch? Dar Otce i Syna! Je to Boží láska, která nás objala.  

Evangelium – Mt 28,16-20 Ježíš odchází k Otci. Na tomto místě se nejzřetelněji v 

Matoušově evangeliu objeví vyznání víry v Nejsvětější Trojici. A každý další učedník má 

být do tohoto tajemství ponořen!. 

 

BOHOSLUŽBY OD 27. KVĚTNA DO 3. ČERVNA 2018 
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ 

TROJICE 
27. května 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za rodinu Šreflovu, Černínovu a DO 

pondělí 28. května Morkovice 18:30 Za + Ladislava Krejčího a rodiče Lukášovy 

úterý 29. května Pačlavice 17:00 mše svatá 
středa 30. května 

sv. Zdislavy 

Strašná 
 

17:00 
17:30 

modlitba radostného růžence 
Za poutníky 

čtvrtek 31. května 

slavnost  

Těla a Krve Páně 

Morkovice 
Morkovice 

16:30 
17:30 

 

adorace  

Za farnost (průvod Božího Těla)  

pátek 1. června  
sv. Justina 

Morkovice 17:00 
18:30 

svátost smíření 
Za +Františka Judase, manželku a živ. r. 

sobota 2. června 

1. sobota v měsíci 

Morkovice 
 

7:30 
8:00 

 

Modlitba růžence 
Za dar Zdraví a za ochranu a přímluvu 
Panny Marie 

9. neděle v mezidobí  
3. června 

 

Pačlavice  
Morkovice  
Prasklice 

8:30 
10:30 
17:00 

Mše svatá a průvod kolem kostela 
za členy pěveckého sboru Cantus 
Mše svatá a průvod 

 

Ohlášky: Tuto neděli 27. 5. je sbírka na farnost. Setkání rodičů, jejichž děti půjdou k 1. sv. 

přijímání bude v neděli 27. 5. v 18:00 na faře v Morkovicích. Ve středu 30. května bude 

pouť u kaple Panny Marie ve Strašné v 17:00 modlitba růžence a v 17:30 mše svatá. 

V pátek navštívím nemocné. 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.) 

 Tradiční pouť kostelníků našeho děkanátu bude v úterý 19. června. 

  

V NEDĚLI 3. ČERVNA 2018 

mše svaté v Morkovicích v 10:30 - hlavní celebrant  

Mons. JOSEF HRDLIČKA pomocný biskup olomoucký  

mše svatá za členy pěveckého sboru Cantus 
 

Mše svatá u kapličky ve STRAŠNÉ 

Ve středu 30. května v 17:30 (v 17:00 modlitba radostného růžence) 
 

SLAVNOST  TĚLA  A  KRVE PÁNĚ 
Morkovice ve čtvrtek 31. května v 17:30 mše sv. a průvod Božího Těla 

Pačlavice v neděli 3. června v 8:30 mše sv. a průvod Božího Těla 

Prasklice v neděli 3. června ve 17:00 mše sv. a průvod Božího Těla 
 

Průvod Božího Těla se koná ke čtyřem oltářům. U prvního, se modlíme za kněze a 

duchovní povolání, u druhého za křesťanské rodiny, u třetího oltáře za veřejné činitele a za 

náš národ. U posledního čtvrtého oltáře děkujeme za stvoření, život a Boží pomoc a 

ochranu. Průvod je ukončen v kostele chvalozpěvem Bože chválíme Tebe. Slavnost Těla 

a Krve Páně je naším poděkováním za dar eucharistie. Průvodem Božího Těla jdeme 

s Nejsvětější Svátostí žehnat obci kde žijeme, pracujeme a kde žijí naši spoluobčané, 

kterým máme vyprosit dar víry a radost evangelia. 
 

Drazí bratři a sestry, 

z rozhodnutí Svatého otce se už několik let slaví Slavnost Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova jako Den modliteb za posvěcení kněží. S kněžími naší diecéze se budeme spo- 

lečně modlit za své vlastní posvěcení už 5. června na Svatém Hostýně. 

Vás zvu k hojné účasti na mši svaté ve Vaší farnosti 8. června. Všude si přejete mít 

dobré a svaté kněze. Pokud by zůstalo jen u přání, bylo by to málo. Víme, že v modlit- 

bě máme mocný nástroj, protože Pán Ježíš nás vyzval: Proste a dostanete. Slíbil, že vy- 

slyší ty, kteří se modlí společně v jeho jménu. Přijďte tedy ke společné modlitbě za po- 

svěcení kněží. 

Zároveň děkuji všem, kteří se za kněze modlí často, i těm, kteří kněžím pomáhají 

vytvářet zdravou farní rodinu a podílejí se na životě farnosti. 

Ze srdce Vám žehná  arcibiskup Jan 


