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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 1. DUBNA  2018 
 

 

Celá událost vzkříšení se apoštolům jeví jako naprosto nepochopitelná a Pán jim dává čas, aby 

mohli přemýšlet o svých omezených představách, nedůvěře či neochotě rozumět Ježíšovým 

slovům, kterými je na svou smrt připravoval. Kristus přemohl neúprosný zákon zla, který říkal, 

že každý, kdo se od Boha oddělí hříchem a zlem, nemůže se již k Bohu přiblížit. Bůh tuto 

logiku Zákona přemohl mocí vlastní sebeobětující lásky, která nekončí smrtí, ale životem.  

1.čtení: Sk 10,34a.37-43 Apoštol Petr poprvé v životě vstupuje do pohanského domu, kde se ke 

svému překvapení setká s vírou… na to apoštol reaguje zvěstováním evangelia. 

Žalm: 22* Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho! 

2.čtení: Kol 3,1-4 * Moc vzkříšení roztrhala všemožná pouta a jsme nyní zcela svobodní pro 

Boha.  

Evangelium – Jan 20,1-9 * Jan začíná vyprávět o vzkříšení, které dokumentuje na několika 

konkrétních příbězích. Apoštolové postupně uvěří skutečnosti vzkříšení.  

 

BOHOSLUŽBY OD 1. DO 8. DUBNA 2018 
1. dubna 

SLAVNOST 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  

PÁNĚ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za farnost  

Slavnostní požehnání 

pondělí velikonoční 

2. dubna 

Morkovice  14:30 
15:00 

adorace 
Za živou a + rodinu Pavelkovu a DO 

úterý velikonoční 

3. dubna 

 Morkovice 14:30 
15:00 

adorace 
Na poděkování za dar života s prosbou a 
Boží požehnání pro rodinu Štěpánovu 

středa velikonoční 

 4. dubna 

Morkovice 14:30 
15:00 

adorace 
Za + Jaroslava Churého a rodiče 

čtvrtek velikonoční  
5. dubna 

Morkovice 14:30 
15:00 

adorace 
Na poděkování za Boží pomoc a 
ochranu Panny Marie 

pátek velikonoční 
6. dubna 

1. pátek v měsíci 

Morkovice 14:30 
15:00 

 

adorace 
Na poděkování za dar života a křtu 

sobota velikonoční 

7. dubna 

Morkovice 14:30 
15:00 

adorace 
Za+Vladimíra Vinklárka, bratra a 2 rodiče 

8. dubna  
SVÁTEK BOŽÍHO 
MILOSRDENSTVÍ  

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 
Morkovice 

9:00 
10:30 

14:00 
15:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

Za + rodiče, dva zetě a pravnuka 

 

Ohlášky Dnes je sbírka na Kněžský seminář. V pátek navštívím nemocné. V pátek 6.4. 

setkání biřmovanců a kmotrů v 19:00 na faře v Morkovicích. V neděli 8.4. v 18:00 zvu 

na faru v Morkovicích rodiče, jejichž děti půjdou letos (10. června) k 1. sv. přijímání. 

Svátost biřmování bude v neděli 15. dubna při mši svaté v Morkovicích v 10:30 

udělovat pomocný biskup olomoucký Mons. Antonín Basler. Nácvik na biřmování 

bude v sobotu 14.4. v 18:30 v kostele v Morkovicích. Moc děkuji všem, kteří jste 

pomohli s přípravou oslav velikonoc. 

 
Arcibiskupství olomoucké 1. září 2018 otevírá novou Střední odbornou školu svatého 

Jana Boska v Kroměříži se zaměřením na lesnictví a zemědělství s učebními obory: 

Lesní mechanizátor, Opravář lesních strojů a Zemědělec – farmář. Pro absolventy 

připravujeme nástavbové studium k získání maturity. 

Škola dává důraz na poctivost, profesionalitu, čestnost, profesní hrdost a spolehlivost. 

O internát a celý výchovný proces se budou starat Salesiáni dona Boska. 

Přihlášku je možno podat do 20. dubna 2018 a to i v případě, že už jste odeslali přihlášky 

na jiné školy. 

 

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

tento týden jako oslavu Božího milosrdenství. 

V promluvách si postupně připomeneme sedm darů Ducha svatého. 

 

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

 

2. 4. Pondělí velikonoční  - P. Vojtěch Marek Malina OSB, Břevnov 

Téma – Dar moudrosti      

3. 4. Úterý velikonoční  - P. Libor Churý, farář v Olomouci – Nové Sady 

Téma – Dar rozumu 

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

Téma – Dar rady            

5. 4. Čtvrtek velikonoční - P. Jan Bleša, farář v Kelči  

Téma – Dar vědění 

6. 4. Pátek velikonoční  - P. Iosif Altman, kaplan v Kroměříži u P. M. 

Téma – Dar síly         

7. 4. Sobota velikonoční -  P. Tomáš Strogan, farář v Němčicích nad Hanou 

Téma - Dar zbožnosti         

8. 4. Neděle Božího milosrdenství  - kazatel Jiří Šůstek jáhen na AG v Kroměříži 

Téma – Dar bázně Boží  

 (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. 

 

Radostné velikonoční ALELUJA ať zní ve vašich srdcích a naplní vás radostí. 

Požehnané svátky života a naděje vám přeje a vyprošuje otec Jan.  


