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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 16. ČERVNA 2019 
Často se opakuje, že člověk nedokáže proniknout tajemství Boha. Není však třeba chtít všemu 

rozumět, jako by Bůh byl nějaký stroj. Bůh je především živý, a tak lze nahlédnout jeho život 

tak, jak vypráví evangelia. Bůh se dává. Nejen člověku, ale především jednotlivé osoby uvnitř 

Boha se vzájemně činí šťastnými – darují se jedna druhé. Bůh Otec není tatínkem Ježíšovi v 

lidském pojetí, ale je tím, kdo miluje první. Kristus není Syn ve smyslu potomka, ale je tím, kdo 

odpovídá na Otcovu lásku. Duch svatý není nějaký jiný potomek Boha Otce, ale je samotnou 

láskou Otce a Syna. Do tohoto společenství nás Bůh pozval.     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. čt. - Př 8,22-31 - hymnus na moudrost - moudrost zde není intelekt či chytráctví. Jde o umění 

žít v souladu s Bohem. 

Žalm 8* odp. Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! 

2. čt. - Řím 5,1-5– Abrahám uvěřil a bylo mu to připočteno za spravedlnost. Zde svatý Pavel 

skoro mimochodem uvádí všechny osoby Trojice. Zajímavé je, v jaké souvislosti a s jakými 

vazbami. 

Evangelium - Jan 16,12-15- Vracíme se do večeřadla před okamžik Ježíšovy smrti. Pán zde 

naznačil tajemství Nejsvětější Trojice asi nejvíce ze všech novozákonních textů. 

 

BOHOSLUŽBY OD 16. DO 23. ČERVNA 2019 
SLAVNOST  

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
16. června 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za živou a + rodinu Štěpánkovu 

s prosbou o Boží požehnání 
pondělí 17. června Morkovice 18:00 Za + Josefa Dostálka, živ. a + rodinu a DO 

úterý 18. června 

 

Prasklice 9:30 Mše svatá (Domov pro seniory) 

středa  19. června 

sv. Jana N. Neumanna 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Za+rodiče Slezákovy a za živ. a + rodinu 

čtvrtek 20. června 

Slavnost  

Těla a Krve Páně 

Morkovice 
Morkovice 

16:30 
17:30 

 

adorace  

Za farnost (průvod Božího Těla) 

pátek 21. června 

sv. Aloise Gonzagy  

Morkovice 18:00 Za + P. Aloise Ženčáka, sestru a DO 

sobota 22. června 

památka Panny Marie 

Morkovice 
 

7:30 
 

Za + rodiče Květoňovy a za živou a + 
rodinu 

HODY 
V MORKOVICÍCH 

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
23. června 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30
14:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za farnost a město Morkovice  

Te Deum a svátostné požehnání 

 

Ohlášky: Ve čtvrtek je slavnost Božího Těla, po mši svaté půjdeme s nejsvětější svátostí 

ke čtyřem oltářům, prosím o nachystání oltářů na tradičních místech.  Příští neděli jsou 

hody, prosím o napečení koláčů a cukroví pro hodové odpoledne na farní zahradě, na 

faru můžete donést v sobotu večer. V Morkovicích na nástěnce je připravena soutěž pro 

malé i starší. Vezměte si papír s úkoly, vyplňte a podepsané odevzdejte do obálky na 

nástěnce. Při hodovém odpoledni budou vylosování a oceněni výherci. V pondělí dne 24.6. 

bude v Morkovicích adorační den. Ve čtvrtek  27.6. bude pouť mužů z děkanátu - 

akolytů, kostelníků a pomocníků ve farnosti. V sobotu 13. července pojedeme do 

Olomouce na pouť za nová kněžská a řeholní povolání a za rodiny. (Kdo by jste chtěli jet 

autobusem, přihlaste se u paní Gremlicové.   

Hodové odpoledne: k tanci a poslechu hraje Morkovčanka, bohaté občerstvení: uzené 

klobásy, makrely, pivo, limo, kafe, kolačky… hry pro děti i dospělé, skákací hrad, chůze 

po laně, střelba z luku… 
 

Říká se, že tajemství Nejsvětější Trojice je nepochopitelné, 

a snad tomu tak doopravdy je. 

A přece je tak prosté, když ho žiješ! 

Když ho zakoušíš, není nic, co by bylo jasnější a pravdivější. 

Čím by byl Otec bez Ježíše? 

A čím by byl Ježíš bez Otce? 

A kde by byla plnost a láska bez Ducha, který je spojuje?  

Který ze tří činí jedno? 

 

SLAVNOST  TĚLA  A  KRVE PÁNĚ 
Morkovice ve čtvrtek 20. června v 17:30 mše sv. a průvod Božího Těla 

Prasklice v neděli 23. června v 7:30 mše sv. a adorace 

Pačlavice v neděli 23. června v 9:00 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. 

 

MORKOVSKÉ HODY - neděle 23. června 2019 
 

    10:00 - koncert dechové hudby u farního kostela 

   10:30 - hodová mše sv. v kostele sv. Jana Křtitele 
   14:30 - Te Deum a svátostné požehnání ve farním kostele 

15:00- hodové odpoledne na farní zahradě s Morkovčankou 
 

 


