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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 19. KVĚTNA 2019 

 

Kolik lidí, které běžně potkáváme, je nám trnem v oku! Rozčilují nás svými názory, 

postoji, lhostejností či velkou pečlivostí… Církev si brzy po vzkříšení uvědomila, že je 

Kristem povolána svědčit o událostech Velikonoc, o naději, kterou Kristova krev získala 

každému člověku. A začínají hledat způsoby, jak evangelium hlásat a jak udržet živé 

komunity nových křesťanů. U každého člověka, který nás rozzlobí, je dobré postřehnout, 

že také tento člověk je Bohem povolaný ke spáse. I on by mohl zaslechnout nebo nově 

objevit zvěst evangelia. Mohu tomu nějak pomoci?    

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

1. čt - Sk 14,21b-27 Svatý Pavel a svatý Barnabáš se vracejí z první misijní cesty, z území 

středu dnešního Turecka do Antiochie Syrské. A všude ustanovují správu nových komunit. 

Žalm 145* odp. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. 

2. čt. - Zj 21,1-5a Po tři neděle budeme číst ze závěru celé Bible, a tedy ze závěru 

Apokalypsy. V obrazné řeči se mísí jak biblická symbolika, tak i důraz na emoce.  

Evangelium - Jan 13,31-33a.34-35 * Text je vybrán především pro odkaz na základní 

princip fungování společenství církve. Ježíšovo slovo není jen dobrá rada, ale přikázání. 

 

 

BOHOSLUŽBY OD 19. DO 26. KVĚTNA 2019 
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 

pondělí 20. května 
sv.Klementa M. Hofbauera 

Morkovice 
 

18:00 Za živou a + rodinu Cihelkovu a 
Zdražilovu 

úterý 21. května 

 

--- ---  

středa  22. května 

 

Morkovice 18:00 Na poděkování za dar života s prosbou 
o B.P. pro syna 

čtvrtek 23. května  

 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
adorace 

pátek 24. května  

NOC KOSTELŮ 

Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:30 

Mše svatá 
Za + Marii Broskvovou, manžela, rodiče 
a bratry  

sobota 25. května Morkovice 8:00 Za živ. a + rodinu Hrstkovu a Bejdákovu 

26. května  
6. neděle velikonoční 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Za farnost 
Na poděkování za 40 let života a za 

živou rodinu Holečkovu 

Ohlášky: Příští neděli je sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. V úterý 

v 19:00 bude v Morkovicích na faře setkání organizátorů Noci kostelů. V pátek 31. května 

bude mše svatá u kapličky P. Marie ve Strašné v 17:30. 
 

 

V pátek 24. května. 2019 se uskuteční již tradiční NOC KOSTELŮ, kdy se otevřou 

kostely, kaple i jiné církevní památky v celé republice pro širokou veřejnost. Můžete si 

projít kostely, podívat se do míst, která nejsou obvykle přístupná a ve většině kostelů je 

navíc pro návštěvníky připravený zajímavý program.  

K této akci se připojíme i my v Morkovicích a v Prasklicích.  
 

MORKOVICE 24. 5. 2019 
KOSTEL SV. JANA KŘTITELE 

 
PROGRAM: 
16:00 – 18:00 VOLNÁ  PROHLÍDKA KOSTELA (v 16:00; v 17:00 s komentářem) 
16:00 – 18:00 PROHLÍDKA ZVONŮ, VĚŽE A PŮDY KOSTELA 
 (s doprovodem po skupinkách) 
18:00 – Zpívá schola z Morkovic 
18:30 –MŠE SVATÁ (při mši sv. bude zpívat PS Cantus Morkovice) 
19:30 – 20:15 KONCERT 
 Moravští MADRIGALISTÉ 
20:15 – 21:00 PROHLÍDKA KOSTELA 
21:00 Modlitba za město a 
ZÁVĚREČNÉ POŽEHNÁNÍ 
 
 
 

PRASKLICE 24. 5. 2019 
KOSTEL SV. ANNY 

 
PROGRAM: 
17:00 – 17:40 MŠE SVATÁ 
17:45 – 17:50 Nechte zvony znít… 
17:50 – 18:10 Křesťanské písně scholičky z Osičan 
18:10 – 18:30 HISTORIE KOSTELA  a vznik farnosti 
18:30 – 18:50 Malé pásmo písní našich mladých 
18:50 – 19:00 SLOVO k zamyšlení 
19:00 – 19:30 Historie poutního místa KŘÉBY a záznamy z farní kroniky 
19:30 – 20:00 Poznej kostel všemi smysly – PROHLÍDKA KOSTELA 
20:00 – 20:05 MODLITBA za Prasklice a všechny, kdo v tady žijí a pracují 
20:05 – 21:00 TICHO v kostele 

- možnost zakoupení poutních oplatků 
- přátelské posezení před kostelem  
- Pošta do nebe 
- Maličkost pro každého 

 


