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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 3. ČERVNA  2018 
 

 

Co znamená slavit den Hospodinův? Pro křesťany se klíčovou stala oslava Božího vítězství 

nad zlem, hříchem a smrtí. To nastalo vzkříšením den po sobotě. Jde tedy o oslavu. Proto 

Bůh vyzývá k odpočinku. Co dnes tento pojem znamená? Práce v současné době má v 

mnoha případech odlišnou podobu, než v době kočovníků na polopoušti. Podmínky 

současného světa značně mění formy odpočinku, avšak stále platí: je to den věnovaný 

Bohu a blízkým. Ne práci, obchodu či starostem.   

 

1.čtení: Dt 5,12-15* Jedno z přikázání Desatera. 

Žalm: 80* Plesejte Bohu, který nám pomáhá. 

2.čtení: 2 Kor 4,6-11 Svatý Pavel sám sebe považuje za zvěstovatele Krista jako Pána a 

jako služebníka tohoto evangelia. 

Evangelium – Mk 2,23 – 3,6 Sobota byla židy chápána jako posvátný den, kdy nikdo 

nesměl cokoli dělat. Ježíš v obraně cituje příběh z dvacáté první kapitoly první knihy 

Samuelovy 

BOHOSLUŽBY OD 3. DO 10. ČERVNA 2018 
9. neděle v mezidobí  

3. června 

 

Pačlavice  
Morkovice  
 
Prasklice 

8:30 
10:30 

 
17:00 

Mše svatá a průvod kolem kostela 
Za živ.a + členy pěveckého sboru Cantus 
Na poděk. za B.P. pro rodinu Brablíkovu 
Mše svatá a průvod 

pondělí 4. června Morkovice 18:30 Na poděk. za přijatá dobrodiní s prosbou 
o B.P. pro rodinu Štěpánovu 

úterý 5. června 

sv. Bonifáce 

--- ---  

středa 6. června 

sv. Norberta 

Prasklice 
Morkovice 

17:30 
18:30 

Mše svatá 
Za + P. Aloise Ženčáka a + kněze 
působící v naší farnosti 

čtvrtek 7. června 

 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
adorace  

pátek 8. června  
Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

Morkovice 18:00 
18:30 

adorace a modlitba za kněze 
Za+rodiče Slezákovy a za živ. a + rodinu. 

sobota 9. června 

Neposkvrněného srdce  

Panny Marie 

Morkovice 
 

8:00 
 

Za + Andělu Hanákovu, manžela a dvoje 
rodiče 

10. neděle v mezidobí  
10. června 

1. sv. přijímání 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

Mše svatá  
Mše svatá  
Na poděk. za dar života s prosbou o B.P. 
Svátostné požehnání 

 

Ohlášky: Ve čtvrtek 7.6. v 19:30 bude v Morkovicíh na faře setkání farní rady – hody 

v Morkovicích. V pátek 8. června v 16:30 je v Morkovicích svatá zpověď pro děti, které 

půjdou k 1. sv. přijímání a nácvik na nedělní slavnost. 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.) Moc děkuji všem, kteří jste pomohli 
s přípravou a organizací slavnosti Těla a Krvě Páně.  

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

   
Modlitba za děti 

Panno Maria, ty jsi blízko Srdci Ježíšovu. Svěřujeme do tvé mateřské 

péče děti, které letos poprve přistoupý ke stolu Páně a zcela je 

odevzdáváme tobě. Kéž je provází tvá mocná ochrana na všech jejich 

cestách. 

Buď jejich strážkyní, uchovej je v nevinnosti duše a ve zdraví těla. 

Vypros jim od Boha světlo do jejich nezkušenosti, oporu 

v slabostech, ovládání vášní, aby vždycky kráčely po cestě pravdy a 

ctnosti. 

Pronikni jejich duši spasitelnou bázní Boží, která je počátkem 

moudrosti, aby statečně bojovaly proti svým chybám, slabostem a 

nebezpečným situacím. 

Pros za ně, aby vytrvale sloužily Bohu na této zemi a jednou ho 

mohly s tebou chválit v nebi. Amen.  
 

Drazí bratři a sestry, 

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se slaví také jako Den modliteb za posvěcení kněží. S 

kněžími naší diecéze se budeme společně modlit za své vlastní posvěcení 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. 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 a vytvářet zdravou farní rodinu a podílejí se na životě farnosti. 

Ze srdce Vám žehná  arcibiskup Jan 

 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo  - úcta k božskému Srdci Páně se rozšířila 

zvláště od 17. století. Podnětem k tomu byla zjevení svaté Markétě 

Marii Alacoque (1674), ve kterých jí bylo dáno poznat lásku Ježíšova 

Srdce. Probodené srdce, ovinuté trním, s plameny a křížem, 

symbolizuje Ježíšovu nepodmíněnou lásku k člověku. 

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval 

nás... (1Jan 4, 10)  

Miluji tě odvěkou láskou, přitáhl jsem tě na své srdce. (srov. Jer 31,3)  

 

Sbírky v květnu 2018 Morkovice Pačlavice Prasklice 

neděle 6.5.  7.271,-  1.987,- + Lhota 1.000,- 3.874,- 

neděle 13.5.  4.275,- 2.190,- 640,- +Křéby 1975,- 

sbírka na křesť. media 20.5.   8.650,- 3.420,- 1.504,- 

sbírka na farnost 27.5. 13.313,- 4.352,- + jezírko 3.107,- 1.020,- 



 


