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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 23. DUBNA 2017 
 

…jak uvěřit, když jsme nezažili události na živo? Otázku si kladou posluchači svatého 

Petra stejně jako svatý Tomáš. Víra však není jistota, tedy potvrzení věcí jasných, jedno-

značných a zjevných. Víra je rozhodnutí na základě nepřímých důkazů a především 

vnitřního přesvědčení. Ježíš víru očekává, ale také ji postupně buduje. V příběhu Tomáše je 

patrné, jak Bůh rozumí zápasu o víru. Radikalita Tomáše je zřejmě projevem nejen 

kritického myšlení, ale i emocionality, která k člověku integrálně patří. To vše ve víře hraje 

roli. Ale Ježíš je připraven s vírou pomoci každému, kdo přijde do „horní místnosti“ a čeká 

na Pána. 
 

1.čtení. Sk 2,42-47* Při Letnicích apoštol Petr vystoupí a hlásá evangelium. Po tomto 

impulzu z druhé kapitoly Skutků se začíná budovat první církev. Text popisuje její typické 

- ideální znaky. 

Žalm: 118 * Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. 

2.čtení: 1 Petr 1,3-9* První epištola svatého Petra začíná hned po vstupním pozdravu 

hymnem. Objeví se dvě témata: základní dar vykoupení a otázka zkoušek, které přicházejí. 

Evangelium – Jan 20,19-31 Apoštolové se setkávají se Vzkříšeným. Zvláštní roli zde hraje 

Tomáš, který se s ním setká až o týden později. Jeho příběh je výzvou pro všechny, kdo 

„nebyli u toho“ v den vzkříšení. 

BOHOSLUŽBY OD 23. DO 30. DUBNA 2017 
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. 

pondělí  24. dubna 

sv. Jiří 

Morkovice 18:30 Za Jiříhi Skřítka a Boží požehnání pro 
živou rodinu 

úterý 25. dubna 

sv. Marka 

Morkovice 18:30 
 

Za + Františka Jablunku a za živou a 
zemřelou rodinu 

středa 26. dubna Morkovice 18:30 Za Boží požehnání pro rodinu Kopečnou 

čtvrtek 27. dubna Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 28. dubna Morkovice 18:30 Za živou a + rodinu Šimákovu   a DO 

sobota 29. dubna 

sv. Kateřiny Sienské 

Morkovice 
Morkovice 

8:00 
12:00 

Mše svatá 
svatba – Jana Párala a Anety Poláškové 

3. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

30. dubna 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Za farnost  
Mše svatá 
Za + rodiče, 2 zetě a živou rodinu 

 

Ohlášky: Dnes je SBÍRKA NA FARNOST. V neděli 30.4. bude 1. setkání pro ty, kteří 

jste se přihlasili k biřmování v 16:30 na faře v Morkovicích. 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) V pátek 12.5. v 19:30 na faře v Morkovicích setkání rodičů, 

jejichž děti půjdou letos k 1. svatému přijímání. 

 

sv. Kateřina Sienská, učitelka Církve 

Narodila se 23. 3. 1347 v Sieně v Itálii do početné rodiny, jako 

předposlední z 24 dětí. Svůj život zasvětila Bohu a vstoupila do 

třetího řádu sv. Dominika. Zvolila si cestu připodobnění se Ježíši v 

bolestech a často rozjímala o jeho utrpení. Vědoma si toho, že nám 

Bůh činí dobré přes všechen náš nevděk, jednala podobně. Byla 

vytrvalá v modlitbě, usmiřovala, obracela hříšníky, přispěla k 

duchovní očistě církve a k návratu papeže z Avignonu do Říma. 

Diktovala dopisy a spisy, které byly vedle skvělé nauky plné 

duchovní vroucnosti. Žila jen do 33 let. Při prohlášení za 

spolupatronku Evropy ji svatý Otec představil takto:  

 

Poutní mše sv. ke cti svatého Floriána bude  slavena v sobotu 6. května 
v Pornicích v 16:00 a ve středu 4. května v 17:00 ve Lhotě. Mše svatá bude 

obětována za všechny živé a zemřelé hasiče a za jejich rodiny.  

 
Ve dnech 28.-29.dubna vykoná papeže Františka apoštolskou cestu do Egypta, která se 

ponese pod výmluvným mottem: „Mírový papež v mírovém Egyptě.“ Během sedmadvaceti 

hodin strávených v Egyptské arabské republice papež pronese čtyři promluvy a homilii při 

mši svaté pro místní nevelké katolické společenství. Papež také vykoná zdvořilostní 

návštěvu v prezidentském paláci a u vrchního imáma mešity Al-Azhar a  také vystoupí na 

Světové konferenci za mír, organizované nejvyšší právní autoritou sunnitského islámu. 

 

 

V sobotu 22. dubna přijely do Prahy na Národní pochod 

pro život a rodinu tisíce lidí z celé republiky. "Rodina 

založená na manželství muže a ženy je nejlepším místem 

pro přijetí a výchovu dětí a tím i nejúčinnější prevencí 

tisíců potratů," shrnula hlavní poselství Zdeňka Rybová, 

místopředsedkyně pořádajícího Hnutí Pro život ČR.  

Program Národního pochodu pro život a rodinu zahájila 

mše svatá v pražské katedrále a pokračoval i přes nepřízeň 

počasí v parku na Klárově. Samotný pochod pro život a 

rodinu prošel centrum Prahy již po sedmnácté. 

Kardinál Dominik Duka zveřejnil komentář: "Dnes jsem 

se zúčastnil mše svaté a pochodu pro život a rodinu. Ať už nás bylo úředně uvedených pět 

nebo šest tisíc, nebo více, dokázali jsme už zaplnit Václavák. Nejdůležitější však je, že 

jsme pochodovali pro něco, ne jen proti něčemu, jak je u nás obvyklé. Chceme být nejen v 

opozici, ne jen kritizovat, ale zaujímat pozici a umět povzbudit k dobrému." 

 

http://pochodprozivot.cz/

