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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 12. KVĚTNA 2019 
 
Je radostí slyšet, že Bohu na nás záleží. Dnešní evangelium jde však mnohem dál. Vztah 
člověka a Boha je postaven na „slyšení“, tedy každý, kdo zaslechne Boží volání a reaguje, 
zakusí nesmírný dar, jakým je život věčný. Ale nepřehlédněme popis vztahu Otce a Syna. Otec 
svěřuje „ovce“ Synu. Je to dar Otce Synu! Syn ovce zachraňuje a přivádí k Otci. Jsme tedy 
hříčkou Otce a Syna? Jestliže je vše postaveno na „slyšení“ resp. neslyšení, pak nejde o hříčku, 
ale výzvu k hlubokému vztahu. Pastýř není diktátor! Na skutečný vztah Bůh reaguje svým 
absolutním nasazením se pro člověka, jak říká druhé čtení. Stačí Bohu odpovědět a nechat se 
jím vést.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. čt - Sk 13,14.43-52 Svatý Pavel a apoštol Barnabáš se na první apoštolské cestě vyrovnávají 
s nepřijetím zvěsti evangelia mezi Židy. 
Žalm 100* odp. Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy. 
2. čt. - Zj 7,9.14b-17 Úryvek ukazuje nebeskou liturgii zachráněných, kteří obstáli ve 
zkouškách. Palmy v jejich rukou jsou znamením dosaženého vítězství. 

Evangelium - Jan 10,27-30 * Ti, kdo Ježíši „naslouchají“ a „následují“, tvoří společenství 
nacházející rukou Otcových absolutní jistotu a bezpečí, které lze ztratit jen vlastním 
rozhodnutím. 

BOHOSLUŽBY OD 12. DO 19. KVĚTNA 2019 
12. května  

4. neděle velikonoční 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
 

7:30 
9:00 

10:30 
 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za + Růženu Slezákovu, manžela a živ. 
rodinu 

pondělí 13. května 
Panny Marie Fatimské 

Morkovice 
Křéby 

14:30 
17:30 

pohřeb paní Veroniky Tiché 
Mše svatá - za farníky a poutníky 

úterý 14. května 
sv. Matěje 

Morkovice 18:00 Za + Ludmilu Lechnerovu, manžela dceru 
a živou rodinu 

středa  15. května 

 
Prasklice 

Morkovice 
9:30 

18:00 
Mše svatá (domov pro seniory) 
Na poděk. za Boží Pomoc a ochranu 
Panny Marie pro rodinu Vrbovu 

čtvrtek 16. května  
sv. Jana Nepomuckého 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Za milost darů D.Sv. a ochranu P. Marie 

pátek 17. května  Morkovice 18:00 Na poděkování za Boží pomoc a 
ochranu pro rodinu Fránkovu  

sobota 18. května Morkovice 8:00 Za+Františka Najmana a živou. rodinu 

19. května  
5. neděle velikonoční 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za živou a + rodinu Koňarikovu a DO 

Ohlášky: Dnes je sbírka na křesťanské sdělovací prostředky. 15. 5. bude další setkání 
semináře duchovní obnovy na faře  Morkovicích.  Zahájení poutí na Křébech bude v pondělí 

13. května (v 17:00 růženec a v 17:30 mše svatá). Dne 11. – 13. listopadu 2019 se uskuteční 
Narodní pouť do Říma ke 30. výročí svatořečení Anežky České. Bližší informace na nástěnce a 
nebo na www.bihk.cz.  
Pěvecký sbor Cantus Morkovice zve na Májový koncert ke Dni matek, který se uskuteční v 
neděli 12. května v 15 hodin ve velkém sále zámku v Morkovicích. Spolu s pěveckým sborem 
vystoupí žáci Základní umělecké školy v Morkovicích.  
 
 

Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní učiliště i s 
internátem, o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího 
řízení pro školní rok 2019/2020 nabízíme možnost přihlásit se do oborů 
Zemědělec – farmář, Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů a 
Zahradník. 
Přihlášky zasílejte do 21. května 2019  
na adresu: Střední odborná škola svatého Jana Boska  
Termín konání přijímacích pohovorů je 30. 5. 2019 

 
 

Zahájení poutí na Křébech v pondělí 13. května  
SVÁTEK PANNY MARIE FATIMSKÉ 

V 17:00 sraz u 9. zastavení křížové cesty 
- modlitba růžence, procesí na Křéby 

V 17:30 - mše svatá 

 
Sv. Jan Nepomucký se narodil kolem roku 1345 v Pomuku (Nepomuku) v Čechách. 
Studoval v klášterní škole v Nepomuku a pak teologii a práva v Praze. Roku 1380 je 
vysvěcen na kněze a jmenován farářem u sv. Havla na Starém Městě 
pražském. V letech 1382-1387 studuje práva na univerzitě v Padově. 
Roku 1389 jej arcibiskup Jan z Jenštejna jmenuje svým generálním 
vikářem. Svatý Jan v sobě ztělesnil ideál znalce Božích tajemství, 
který pilným studiem a kázní usiloval o mravní dokonalost. V úřadě 
generálního vikáře věrně plnil povinnosti, hájil práva církve a její 
svobodu proti zvůli krále Václava IV. a zakusil za to od něj mnohá 
bezpráví. Když po velkém trýznění a mučení pro svou věrnost 
povolání i mlčenlivost dodýchal, byl z Karlova mostu vhozen do 
řeky Vltavy. Máme před sebou svědectví o jeho pevné vůli zaměřené 
na pravdu a spravedlnost. Již kolem roku 1600 patřil sv. Jan k 
zemským patronům Čech a úcta k němu se rozšířila nejen v Evropě, 
ale i v zámoří. Počet jeho soch se jen v Evropě odhaduje na třicet 
tisíc. Sv. Jan Nepomucký je bezesporu nejznámějším Čechem po 
celém světě.   

 

http://www.bihk.cz/

