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Morkovice, Pačlavice a Prasklice

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 24. KVĚTNA 2020

V evangeliu zazněla tzv. Velekněžská modlitba Krista za učedníky. Takto Pán prosí za
nás. Vyprošuje nám poznání Boha. A pak přichází neuvěřitelné konstatování: „V nich
jsem oslaven.“ Opravdu může být Boží syn oslaven v člověku, dokonce právě v nás?
Takový paradox, vždyť jsme hříšní, slabí, selhávající lidé! Oslavení ale není v síle naší
dokonalosti,  ale v tom, že přes všechny slabosti  patříme Bohu a přijali  jsme ho do
svého života. Neseme velikou důstojnost, i když jsme jen zcela obyčejní lidé. Jsme
Boží slávou, když žijeme v souladu s Bohem. To je konkrétní projev Ducha svatého v
našem životě. 
1.čtení: Sk 1,12-14* Apoštolové očekávají zatím pro ně neznámý dar Ducha svatého.
Žalm: 27* Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!
2.čtení: 1 Petr 4,13-16* Autor povzbuzuje zkoušené křesťany. Našemu textu předchází 
verš: „…vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet očistnou výhní…“.  v textu je 
dán důraz na Ducha svatého.
Evangelium – Jan 17,1-11a Ježíš s učedníky ukončil poslední večeři a v jejím závěru 
se modlí. Jak bylo zvykem, začíná modlitbu díkem za to, co Bůh učinil a pak navazuje 
prosba za učedníky, jednotu mezi nimi…

BOHOSLUŽBY OD 24. DO 31. KVĚTNA 2020
7. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ
24. května

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00

10:30

Mše svatá
Za farnost
Za živou a + rodinu Holečkovu

pondělí 25. května Morkovice 18:00 Za + Marii Broskvovou, manžela, bratry
a DO

úterý 26. května
sv. Filipa Neriho

--- ---

středa 27. května Morkovice
 

17:00 Za + manžela a živou rodinu 
Štěpánkovu 

čtvrtek 28. května Pačlavice
Prasklice
Morkovice 

17:00
18:00
18:00

Mše svatá
Mše svatá
adorace

pátek  29. května Morkovice 18:00 Za + LadislavaKrejčího a dvoje rodiče
sobota 30. května 

sv. Zdislavy
Morkovice
Morkovice

18:30
19:00

adorace
Mše svatá z vigilie

SLAVNOST SESLÁNÍ
 DUCHA SVATÉHO

31. května

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Strašná

7:30
9:00

10:30
17:30

Mše svatá
Za farnost
Na poděk. za dar zdraví a pomoc Boží
Mše svatá za farníky a poutníky

 Ohlášky:    Setkání a rodičů a dětí, které půjdou 28. června k 1. sv. přijímání bude 
v pátek na faře v Morkovicích v 16:30. 
Svátost smíření - v pondělí, ve středu a v sobotu budu v Morkovicích zpovídat hodinu 
přede mší svatou. V Páčlavicích ve čtvrtek hodinu přede mší svatou a v Prasklicích po mši 
svaté. Mše svatá na Jezírku bude v pondělí 1. června v 17:30. 
Nabídka DVD – pan František Hanák během opravy věže natočil celý průběh oprav 
počínaje sundánám věže, přes její rozbrání, celkovou rekonstrukci, její vyzvednutí a 
poděkování při mši svaté za zdárné ukončení díla. DVD má 2x 75 minut a objednat si ho 
můžete v sakristii. Cena je 250 ,-Kč. 
Sbírka na adopci na dálku – v kostele v Morkovicích je označená kasička, kde můžete 
přispět na děti, které máme jako farnost v adopci. 

SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
V neděli 31. května bude mše svatá u kaple Panny Marie ve Strašné. 

17:00 modlitba slavného růžence
17:30 mše svatá

Přijď, Duchu Svatý.
Přicházej jako světlo, které v náš prozáří jakékoliv temnoty.
jistota, která vysvobozuje z pout závislostí.
radost, která dává našemu životu lesk a půvab.
pokoj, který vítězí nad nesouladem a zmatkem.
krása, která je pramenem všeho skutečně krásného. 
štěstí, které je naplněním všeho, po čem toužíme.
víra, kterou poznáváme Boží záměry a odpovídáme na ně.
naděje, která nás chrání před skleslostí a sobectvím.
láska, která v nás spojuje božské a lidské
a kterou se stáváme jako Ty darem pro druhé.                           Přijď, Duchu Svatý. 

Koronavirus - je pouhým okem sice neviditelný, ale povšimněte si, k čemu všemu 
miliony – vlastně miliardy – lidí donutil, a co všechno kvůli němu naopak dělat 
nemůžeme. Důrazně nám připomíná, jak jsme zranitelní. Člověk na svou smrtelnost 
snadno zapomíná. Koronavirus dokládá, že náš vztah ke stvoření a také vztah stvoření k 
nám není v pořádku. Koronavirus velmi rychle bortí naše iluze o tom, že na zemi 
vybudujeme dokonalý svět. V porušeném světě, který je důsledkem hříchu ničen, jsou 
bolest a utrpení nevyhnutelné. Dokud nezačal na celé planetě řádit koronavirus, před touto 
realitou jsme možná utíkali. Teď ho už ale nelze ignorovat, stejně jako nelze ignorovat 
otázky života a smrti, na které nás upomíná.
Koronavirus nám může posloužit i jako velký megafon a připomenout nám onu definitivní 
statistiku: totiž že každý jeden z nás zemře. Koronavirus, navzdory spoušti, kterou 
napáchá, nám může posloužit k velmi prospěšnému účelu: a to tehdy, přiměje-li nás k 
tomu, abychom se obrátili k Bohu, kterého jsme roky nebrali na vědomí; k Bohu, který 
měl na hlavě trnovou korunu – jen aby nás přivedl zpátky k sobě a přenesl nás do nového 
neporušeného světa, kde již není smrti.
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