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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2. ČERVNA 2019 

 

„…prosím… za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno.“ Ježíšova 

modlitba za jednotu je vrcholem vyprávění o Poslední večeři v Janově evangeliu (Jan 13 – 

17). Co znamená jednota? Jde o prefabrikované myšlení, kde se kreativita trestá? Jde o 

plnění rozkazů bez diskuse? Boží jednota spočívá v souznění srdce, které tepe ve stejném 

rytmu jako srdce Boží. Kolikrát v dějinách se lidé snažili zachránit Boha, protože nevěřili, 

že je sám dost mocný! Podmínkou skutečné víry, je uvěřit v Krista, jeho zamilovanost do 

člověka a jeho moc. Žijeme v této jednotě s Božím srdcem?     

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

1. čt - Sk 7,55-60 Křesťanská komunita se v Jeruzalémě rozrůstá. S tím ale přichází více a 

více konfliktů s oficiálními představiteli židovství. 

Žalm 97* odp. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. 

2. čt. - Zj 22,12-14.16-17.20 Zabitý Beránek skutečně zvítězil, a to nejen nad mocnostmi 

minulosti, ale také nad všemi mocnými i nad všemi úklady budoucnosti. 

Evangelium - Jan 17,20-26* Poslední večeře v Janově evangeliu graduje k modlitbě za 

učedníky. Ježíš vyslovuje zásadní skutečnosti, které se mají naplnit na nás – jeho 

učednících. 

BOHOSLUŽBY OD 2. DO 9. ČERVNA 2019 
2. června  

7. neděle velikonoční 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za duše dárců a za dobrodince farnosti 

pondělí 3. června 

sv. Karla Lwangy a druhů 

Morkovice 
 

18:00 Za živou a + rodinu Šimákovu a DO 

úterý 4. června --- ---  
středa  5. června 

sv. Bonifáce 

Morkovice 18:00 Za + Františka Obruču, manželku a za 
živou a + rodinu Šmídovu 

čtvrtek 6. června 

sv. Norberta  

 

Prasklice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 7. června  

1. pátek v měsíci 

Morkovice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

svatá zpověď 
Za + Františku Matouškovou, rodiče a 
sourozence 

sobota 8. června 

vigilie 

Morkovice 
Morkovice 

18:30 
19:00 

adorace 
Za + Andělu Hanákovu, manžela a DO 

SLAVNOST SESLÁNÍ 
 DUCHA SVATÉHO 

9. června  

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování za 60 let života a za 

Boží požehnání pro rodinu Brablíkovu  
 

Ohlášky: Ve čtvrtek 6. června v 19:00 bude na faře setkání farní rady – hody 

v Morkovicích. V pátek navštívím nemocné. Ve čtvrtek 13. června bude mše svatá na 

Křébech v 18:00. 
 

 POUŤ NA JEZÍRKU  

v pondělí 10. června 2017  

– v 17:00 modlitba růžence  

a příležitost ke svaté zpovědí 

v 17:30 mše svatá 
 
PŘÍPRAVA NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
 

Neděle ( Ez 43,5 ) Duch svatý přivádí k setkání s Ježíšem ( Lk 2,25-32 ) 

 

Pondělí ( Iz 11,1-2 ) Duch svatý pomazal Ježíše na Mesiáše ( J 1,32-34 ) 

 

Úterý ( Sk 11,12 ) Duch svatý vede život křesťana ( Lk 4,1-2 ) 

 

Středa ( Ef 4,1-7 ) Duch svatý - dárce jednoty, ekumenismus ( Lk 11,13 ) 

 

Čtvrtek ( 1 Pe 4,13-14 ) Duch svatý - moudrost a síla v pronásledováni ( Lk 12,11-12 ) 

 

Pátek ( 1 Kor 12,3-7 ) Dárce rozličných darů k prospěchu jedné církve ( J 14,16-17 ) 

 

Sobota ( Sk 2,1-4 Přijď, Duchu svatý ( J 20,19-23 ) 

Přijď Duchu svatý a posvěť nás. Naplň naše srdce vroucí 

touhou po pravdě, cestě a životu v plnosti. Zapal v nás svůj 

oheň, abychom se od něho sami stali světlem, které svítí, 

zahřívá a těší. Dej našim neobratným jazykům nacházet slova 

o Tvé lásce a kráse. Obnov nás, abychom byli lidmi lásky, 

Tvoji svatí, viditelná Boží slova. Pak obnovíme tvářnost země 

a všechno bude nově stvořeno. Přijď Duchu svatý a posvěť 

nás, posilni nás a zůstaň s námi. Amen 

  

Sbírky v květnu 2019 Morkovice Pačlavice Prasklice 
neděle 5.5.  4.686,- Pornice 1.410,- 2.215,- + Lhota 1.200,- 981,- 

sb. na křesť media 12.5.  7.535,- sv. Anna 1.650,- 3.210,- 960,- 

na farnost 19.5.   14.260,- 4.020,- 640,-Křéby 590,- 

pronásl. křesť 26.5. 10.980,- 7.870,- 2.570,- 

Všem darcům Pán Bůh zaplať. 


