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Morkovice, Pačlavice a Prasklice

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 17. KVĚTNA 2020

Pozornost  liturgie  se  přesouvá  k  tématu  Ducha  svatého.  Ježíš  zaslibuje  dar  tohoto
Přímluvce. Je dobré postřehnout, že v krátkém úryvku evangelia Pán zmiňuje všechny
osoby Trojice a naznačuje vazby mezi  nimi,  jako například ve výroku:  „Já jsem v
Otci.“ Narážíme také na poněkud mlhavou vazbu „má přikázání“. Nejde zde zřejmě o
příkaz milovat Boha a bližního, ale především uvěřit v Ježíše, v jeho moc a v jeho
vykoupení. Příkaz tu nelze vnímat jako nařízení, předpis či normativ, ale jako nabídku,
kterou nám Dárce života předkládá, abychom našli život. Dokážeme přes naše všední
starosti postřehnout velikost takové nabídky? 
1.čtení: Sk 8,5-8.14-17 * Církev zakusila první pronásledování a mnozí se rozptýlili do
okolních zemí. Filip odešel do Samaří a tam začal hlásat evangelium. 
Žalm: 66 * Jásejte Bohu, všechny země!
2.čtení: 1 Petr 3,15-18 * Apoštol povzbuzuje křesťany, kterým pravděpodobně hrozí 
ústrky. Nejde jen o osobní statečnost, ale i o odvahu svědčit o víře. 
Evangelium – Jan 14,15-21 Vracíme se do večeřadla a nasloucháme Ježíšovým 
slovům během poslední večeře. Řeč je o daru Ducha svatého. 

BOHOSLUŽBY OD 17. DO 24. KVĚTNA 2020
6. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ
17. května

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00

10:30

Mše svatá
Mše svatá
Za rodinu Koňarikovu, Morongovu a 
DO

pondělí 18. května Morkovice 18:00 Prosba o Boží požehnání a ochranu P. 
Marie pro rod. Králíkovu a Štěpánkovu

úterý 19. května Morkovice 8:00 Na poděkování za dar života s prosbou o 
Boží Požehnání a ochranu P. Marie

středa 20. května
sv. K. M. Hofbauera

Prasklice
 

17:00 Mše svatá 

čtvrtek 21. května
Nanebevstoupení Páně

Pačlavice
Morkovice 

17:00
18:00

Mše svatá
Za + sestru Boženu, rodiče a DO

pátek  22. května Morkovice 18:00
 

Na poděkování za dar života a Boží 
požehnání

sobota 23. května Morkovice 8:00 Na  poděkování  za  Boží  milosti  a
ochranu Panny Marie

7. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

24. května

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00

10:30

Mše svatá
Za farnost
Za živou a + rodinu Holečkovu

 Ohlášky:    Na dnešní – 6. neděli velikonoční připadá den modliteb za pronásledované 
křesťany. Sbírka při mši svaté bude na pomoc křesťanům na Blízkém východě. Prosba 
pro farníky z Pačlavic – hledáme další ochotné lidi, kteří by pomohli s úklidem kostela. 
Byla by to služba jednou za měsíc. Přihlaste se v sakristii. Setkání farní rady bude ve 
čtvrtek 21. 5. v 19:00 na faře v Morkovicích. 

Sbírka na adopci na dálku – v kostele v Morkovicích je označená kasička, kde můžete 
přispět na děti, které máme jako farnost v adopci. 

Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb 
za stejných podmínek se zvýší na 100 účastníků. Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají
ti, kteří vykonávají povolání: celebrující, asistující, kostelník, zvoník, apod.

Týden věnovaný chvále a ochraně stvoření
Papež František vyzval katolická společenství po celém světě, aby od 16. do 24. května 
slavila týden věnovaný chvále a ochraně stvoření u příležitosti pátého výročí vydání 
encykliky Laudato si´.
„Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dorůstajícím dětem? Tato otázka 
mne podnítila k tomu, abych vás vyzval k účasti na týdnu Laudato si´od 16. do 24. května 
Půjde o globální kampaň u příležitosti pátého výročí encykliky Laudato si´ věnované péči 
o společný domov. Opětovně naléhám, aby se reagovalo na ekologickou krizi, volání země
a nářek chudých, kteří již nemohou déle čekat. Pečujme o stvoření, které je darem našeho 
dobrého Boha, Stvořitele. Slavme společně týden Laudato si´. Kéž vám Bůh žehná a 
nezapomínejte se za mne modlit. Děkuji.“
Uzavírá papež poselství ke květnové iniciativě.

100. výročí narození Jana Pavla II. 
Karol Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil
18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). V
říjnu  1942  začal  navštěvovat  tajné  kurzy  Teologické
fakulty  Jagellonské  univerzity.  1.  listopadu  1946  byl
vysvěcen na kněze a odjel do Říma, aby pokračoval ve
studiích na papežské univerzitě Angelicum. 28. září 1958
přijal  biskupské  svěcení.  1963  byl  jmenován
krakovským arcibiskupem. 1969 přijal od Pavla VI. titul
„kardinála“.
Kardinál  Karol  Wojtyla  byl  zvolen  papežem 16.  října
1978. Přijal jméno Jan Pavel II. Ihned po zvolení začal podnikat apoštolské cesty po celém
světě.  13. května 1981 na náměstí sv. Petra spáchal na Jana Pavla II. atentát Turek Ali
Agca. 30. ledna 2005 naposledy veřejně vedl tradiční nedělní modlitbu Anděl Páně. Jan
Pavel  II.  zemřel  2.  dubna  2005  ve  21:37.  Byla  to  první  sobota  v  měsíci  a  zároveň
předvečer svátku Božího milosrdenství.
Jan Pavel II.  žil necelých 85 let, papežem byl skoro 27 let.
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