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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

 SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 16. DUBNA 2017 
 

Učedníci ani Máří Magdaléna už asi naději neměli. Nebylo nic, co by jim naději dávalo, protože 

ještě neuvěřili Bohu naplno. Ještě netuší, že skutečný Bůh je mocnější než lidské představy. Je 

však pozoruhodné sledovat, že Bůh si umí poradit i v této situaci a učedníkům dává prostor pro 

růst jejich víry. Pracuje s nimi jako moudrý pedagog. A zážitková metoda výuky je někdy 

nejefektivnější, vždyť o svém vzkříšení vícekrát mluvil, ale nikdo nebyl schopen jeho slovům 

uvěřit a přijmout je. Otázkou zůstává, nakolik jsme my připraveni nechat se Bohem 

překvapovat a vést.  
 

1.čtení. Sk 10,34a.37-43* Svatý Petr přichází do domu pohana – setníka. Když vidí, jak Bůh 

vedl kroky nejen jeho, ale i Kornélia, ujme se slova a vypráví. 

Žalm: 118 * Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho! 

2.čtení: Kol 3,1-4 * Náš text je povzbuzením pro ty, kdo uvěřili. V poslední větě zaznívá 

klíčové zaslíbení, které vzkříšení přináší. 

Evangelium – Jan 20,1-9 Zpráva o umučení Ježíše končí slovy o položení do hrobu v den 

příprav na svátky (sobota). A na to jakoby jedním dechem naváže zvěst dnešního evangelia. 

 

BOHOSLUŽBY OD 9. DO 16. DUBNA 2017 
SLAVNOST 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
 16. dubna 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

Za farnost  
Mše svatá 
Za rodiče Fránkovy, 2 zetě a živou rodinu 
Slavnostní požehnání 

pondělí velikonoční  

17. dubna 

Morkovice 
Morkovice 

14:30 
15:00 

adorace 
Na poděkování 

úterý velikonoční 

18. dubna 

Morkovice 
Morkovice 

14:30 
15:00 

adorace 
Za ochranu P. Marie a Boží požehnání 

středa velikonoční 

19. dubna 

Morkovice 
Morkovice 

14:30 
15:00 

adorace  
Za živ. a + rodinu Jiříčkovu a Husákovu 

čtvrtek velikonoční 
20. dubna 

Morkovice 
Morkovice 

14:30 
15:00 

adorace 
Za+Františku Handlovu, manžela a živ. a + r. 

pátek velikonoční 
21. dubna 

Morkovice 
Morkovice 

14:30 
15:00 

adorace 
Na poděk.za dar života s prosbou o B.P. 

sobota velikonoční 

22. dubna 

Morkovice 
Morkovice 
Morkovice 

11:30 
14:30 
15:00 

svatba - Pavel Mich a Andrea Šílová 
adorace 
Za + P. Vojtěcha Zábranského 

SVÁTEK BOŽÍHO 
MILOSRDENSTVÍ 

 23. DUBNA 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 
Morkovice  

9:00 
10:30 
14:00 
15:00 

Za farnost  
Mše svatá 
adorace 
Na poděk. za dar života s prosbou o B. P. 

 

Ohlášky: Dnes na Velikonoční neděli je sbírka na Kněžský seminář. V pátek 21.4. v 18:00 

na faře v Morkovicích setkání rodičů, jejich děti půjdou letos k 1. svatému přijímání. 

Děkuji všem, kteří jste pomohli s přípravou oslav velikonoc. Víkendovka pro děti na faře 

v Pačlavicích 29.-30.4. příjezd od 14:30, hry, opékání, společné zážitky. (přípěvek 50,-kč, 

spacák, špekáčky s sebou) 

Dne 22. dubna budou v Morkovicích v kostele sezdání Pavel Mich a Andrea Šílová 

Dne 29. dubna budou v Morkovich v kostele sezdání Jan Páral a Aneta Polášková 

 
Na přání Pána Ježíše ve zjevení sestře Faustyně Kowalské ustanovil papež 

Jan Pavel II. druhou neděli velikonoční za svátek Božího milosrdenství. 

Od Velikonočního pondělí až do neděle budeme slavit v kostele v Morkovicích  

tento týden jako oslavu Božího milosrdenství. 

V promluvách si postupně připomeneme sedm svátostí. 

„Svátosti jsou viditelným znamením neviditelného uzdravení... Slavit svátosti znamená 

setkávat se velmi lidským způsobem s naším Bohem a s jeho láskou.“ 

 

Každý den ve 14:30 adorace, v 15:00 modlitba novény a mše svatá s pozvanými hosty.  

 

17. 4. Pondělí velikonoční  - P. Jan Bleša, farář v Kelči  

Téma - Křest      

18. 4. Úterý velikonoční  - P. Krysztow Jonczyk, farář ve Švábenicích  

Téma – Svátost smíření 

19.  4. Středa velikonoční - P. Jan Ston, farář v Morkovicích 

Téma - Biřmování            

20. 4. Čtvrtek velikonoční - P. Radomír Němeček, farář ve Zdounkách 

Téma – Pomazání nemocných     

21. 4. Pátek velikonoční  - P. Vojtěch Marek Malina OSB  

Téma – Svátost manželství         

22. 4. Sobota velikonoční -  P. Libor Churý, farář v Olomouci – Nové Sady 

Téma - Kněžství             

23. 4. Neděle Božího milosrdenství  - P. Vladimír Mrázek, děkan v Kyjově 

Téma - EUCHARISTIE  

 (V neděli od 14:00 adorace a příležitost ke svátosti smíření)  

 

Žádná duše, která vzývala mé milosrdenství, se nezklamala ani nebyla zahanbena. 

Mám zvláštní zalíbení v duši, která uvěřila v mou dobrotu. 
Při každé mši sv. bude sbírka na adopci na dálku. Máme dvě děti na Haiti. 

 
Onoho Velikonočního rána se Petr a Jan, upozorněni ženami, 

rozběhli ke hrobu a nalezli jej otevřený a prázdný. Přistoupili a 

„naklonili se“, aby vstoupili do hrobu. Ke vstupu do tajemství 

je třeba se „naklonit“, snížit. Pouze ten, kdo se sníží, porozumí 

Ježíšovu oslavení a může Jej následovat Jeho cestou.  

 

Přeji vám radostné a požehnané velikonoční svátky. P. Jan 


