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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 30. DUBNA 2017 
 

Zklamání. Tak by se dala charakterizovat nálada, se kterou vyšli z Jeruzaléma dva učedníci a 

směřovali pryč. Odcházejí, protože očekávaný mesiáš je zklamal. A oni tak doufali… 

Mnohokrát v životě jsme podobné zklamání mohli okusit. Měli jsme jasnou představu, jak se 

věci mají odehrát, ale vše jako by se pokazilo. V takových chvílích si člověk sice řekne: „Ať se 

děje Boží vůle“, ale v srdci jde zjevně o hořkost. A právě v této chvíli k učedníkům Pán 

přistoupí. „Ty jsi snad jediný, kdo neví…“ Paradoxem té chvíle bylo právě to, že jako jediný 

přesně ví! Ví, jaký je smysl událostí, utrpení, bolesti. Ví, jak vypadá skutečné Boží vítězství.  

Učedníci poznali Krista při eucharistii. Teprve tehdy jim došly všechny souvislosti. Eucharistie 
je mocný nástroj víry. A tato nabídka leží také před námi. 
 

1.čtení: Sk 2,14.22b-33* Skutky apoštolů popisují události, které začínají sesláním Ducha 

svatého. Hned po něm vystupuje apoštol Petr a mluví veřejně o tom, co se vlastně stalo.  

Žalm: 16 * Ukaž mi, Pane, cestu k životu. 

2.čtení: 1 Petr 1,17-21* Pokračujeme ve čtení prvního listu Petrova. Autor povzbuzuje 

křesťany, aby vytrvali na cestě za Bohem. Jediný svatý je Pán, proto i my usilujeme o svatost. 

Evangelium – Lk 24,13-35* Každý z evangelistů zdůrazní v závěru svého díla jiné akcenty 

vzkříšení. Lukáš vybere jako dominantní scénu dvou učedníků, kteří vše vzdají a jdou pryč z 

Jeruzaléma (cca 11 km). Lámáním chleba na konci příběhu se označuje to, co Ježíš konal při 

poslední večeři. Jde o znamení eucharistie. 

 

BOHOSLUŽBY OD 30. DUBNA DO 7. KVĚTNA 2017 
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 

pondělí  1. května 

sv. Josefa dělníka 

Morkovice 18:30 Za + Metoděje Najmana, 2 rodiče a DO 

úterý 2. května Morkovice 7:00 Za biřmovací kmotřence 
středa 3. května 

sv. Filipa a Jakuba 

Morkovice 18:30 Na poděkování za dar života pro Věru 
Svobodníkovu a za dar zdraví 

čtvrtek 4. května 

sv. Floriána 

Lhota 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Za živé a + hasiče ze Lhoty 
Mše svatá 
adorace 

pátek 5. května Morkovice 18:30 Za živou a + rodinu Malých 

sobota 6. května 

sv. Jana Sarkandera 

Morkovice 
Pornice 

8:00 
16:00 

Za + Boženu Jančekovou a živou rodinu 
Za živé a + hasiče z Pornic 

4. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

7. května 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování za dar života 

 

Ohlášky: Dnes v neděli 30.4. bude 1. setkání pro ty, kteří jste se přihlasili k biřmování 

v 16:30 na faře v Morkovicích. 5.5. První pátek v Měsíci - navštívím nemocné. V pátek 

12.5. v 19:30 na faře v Morkovicích setkání rodičů, jejich děti půjdou letos k 1. svatému 

přijímání. 

 
Májové pobožnosti budou od května v Morkovicích po mši svaté 

a v Pačlavicích a Prasklicích – po domluvě pod vedením akolytů. 

Program: růženec, mariánská píseň, četba, píseň, litanie, Vesel se, 

nebes Královno.  

„Svatá Maria, Matko Boží, tys zůstala věrná, když se učedníci 

rozutekli. Tak jako jsi uvěřila, když ti anděl zvěstoval 

neuvěřitelné, že se staneš matkou nejvyššího, stejně jsi věřila i 

v hodině jeho nejhlubšího ponížení. Stala ses tak v hodině 

nejtemnější noci světa, Matkou věřících a Matkou církve. 

Prosíme tě: Uč nás věřit a pomoz nám, ať se naše víra stává 

odvahou služby a skutkem soucitné lásky. Amen (Benedikt XVI.)  

 

 

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.  

 

Svatý Jan Sarkander, hlavní patron olomoucké diecéze:  
Pochází  ze Skočova v těšínském Slezsku. Studoval v Olomouci, 

v Praze, ve Štýrském Hradci. Svěcení přijal v Brně. Vzorně působil 

jako farář, naposled v Holešově. Jeho horlivost byla spojena s důvěrou 

v Nejsv. svátost oltářní. Ta se projevila obzvlášť za vpádu polských 

kozáků a byla příčinou záchrany Holešova, ale i vzniku křivého 

podezření. Od nekatolíků byl zatčen, obžalován z velezrady a podroben 

útrpnému právu. Při výslechu naléhali, aby jim Jan prozradil, z čeho se 

zpovídal Lobkovic, marně. Na následky mučení zemřel.    
 

Papež František při svém vystoupení na mírové konferenci v Egyptě mimo jiné řekl: 

“Jakožto zodpovědní náboženští představitelé jsme povinni poukazovat na porušování 

lidské důstojnosti a lidských práv, vynášet na světlo pokusy o ospravedlňování každé 

formy nenávisti ve jménu náboženství a odmítat je jako idolatrické falšování Boha: Jeho 

jméno je Svatý, On je Bohem pokoje, Bůh salam.“  

“Zvyšovat hlas a sahat po zbraních ve snaze se bránit není k ničemu, či poslouží jen málo. 

Dnes potřebujeme tvůrce pokoje, nikoli provokatéry konflitků, hasiče a nikoli žháře, 

hlasatele smíření a nikoli dražebníky zmaru. Se znepokojením přihlížíme skutečnosti, že 

zatímco se na jedné straně vzdalujeme realitě národů ve jménu cílů, které na nikoho 

neberou ohled, vyvstávají na druhé straně jako reakce demagogické populismy, jež zajisté 

nepomohou upevnit pokoj a stabilitu. Žádné podněcování k násilí nezaručí mír a každá 

jednostranná akce, která nezapočne konstruktivní a sdílené procesy, je ve skutečnosti 

příspěvkem pro stoupence radikalismů a násilí.“ 

 


