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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8. DUBNA  2018 
 

 

Tomáš je vzorovou ukázkou každého, kdo chce důkazy, má-li uvěřit. Evangelista 

nehovoří o tom, zda Tomáš skutečně vložil prsty do ran na těle Krista. Ale ví, že 

Tomáš uvěřil, protože Ježíše potkal. Přírodovědecké důkazy nejsou zárukou víry, která 

stojí na setkání s živým Pánem. Jak Vzkříšeného potkat? Hledat příležitosti, při nichž 

lidé Boha poznávají a setkávají se s ním. Tam přichází a jedná.  

 

 

1.čtení: Sk 4,32-35 Skutků apoštolů mluví o prvních obtížích, které mladičkou církev 

potkaly, ale obecný pohled na mladou církev žijící ze vzkříšení Pána je plný optimismu 

a radosti. 

Žalm: 118* Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.  

2.čtení: 1 Jan 5,1-6* Narodit se z Boha není otázkou našeho úsilí, ale darem Boží moci 

působící skrze křest. 

Evangelium – Jan 20,19-31* Každé slovo tohoto vyprávění je naplněno velkým 

významem. A přeci, i když se Ježíš zjevuje naplno, je tato událost spojena s vírou, jak 

ukazuje postava Tomáše. 

 

BOHOSLUŽBY OD 8. DO 15. DUBNA 2018 
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 
pondělí 9. dubna 

Slavnost Zvěstování 

Páně 

Pačlavice 
Morkovice  

17:00 
18:30 

 

Mše svatá 
Na poděkování za Boží milosti a ochranu 
Panny Marie 

úterý 10. dubna --- ---  

středa 11. dubna Pačlavice 
Morkovice 

9:30 
18:30 

Mše svatá (domov důchodců) 
Za + Františka Kopečného a DO 

čtvrtek 12. dubna Prasklice 
Morkovice 

17:30 
18:00 

Mše svatá  
adorace 

pátek 13. dubna 

 

Morkovice 18:30 
 

Za + Metoděje Najmana, dvoje rodiče a 
živou rodinu 

sobota 14. dubna Morkovice 
Prasklice 

8:00 
17:00 

Mše svatá 
Mše svatá ( z neděle) 

15. dubna  
3. neděle velikonoční  

Pačlavice  
Morkovice 
 

8:30 
10:30 

 

Mše svatá 
Za biřmovance  
 

 

Ohlášky: Dnes v neděli 8.4. v 18:00 zvu na faru v Morkovicích rodiče, jejichž děti 

půjdou letos (10. června) k 1. sv. přijímání. Nácvik na biřmování bude v sobotu 14.4. 

v 18:30 v kostele v Morkovicích. Svátost biřmování bude v neděli 15. dubna při mši 

svaté v Morkovicích v 10:30 udělovat pomocný biskup olomoucký Mons. Antonín 

Basler. Prosím  maminky a babičky o napečení koláčků na příští neděli – rozdáme je  

před kostelem. Příští neděli je sbírka na pomoc 

obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu, kteří 

po návratu začínají znovu budovat své domovy.  

V Prasklicích na faře bude ve dnech 20.-22. 4. 2018 

víkendovka pro děti a mládež. Cena 300,-. Přihlašování 

online po rozkliknutí plakátku na webu farnosti. 

 

 

Prosím o modlitbu za naše biřmovance  

a za jejich kmotry  

Hymnus k Duchu svatému 

 

Přijď Tvůrce, Duchu Svatý, k nám 

A navštiv myslí našich chrám, 

Sestup z nebeské výsosti, 

Srdce nám naplň milostí. 

Tys utěšitel pravý zván, 

Tys dar, jenž Bohem Věčným dán, 

zdroj živý, plamen, lásky dech, 

Tys posvěcení myslí všech. 

Ty sedmi darů studnice, 

prst Otcovy jsi pravice, 

tys Bohem přislíbený host, 

ty dáváš ústům výmluvnost. 

Rač světlo v mysli rozžehnout, 

vlij do srdcí nám lásky proud, 

našeho těla slabosti 

zhoj silou svojí milosti. 

Dál nepřítele zapuzuj 

a duši pokoj uděluj, 

ať vždycky pod Tvým vedením 

vyhnem se vlivům škodlivým. 

Nauč nás Boha Otce znát 

a Syna jeho milovat 

a v Tebe, Duchu svatý, zas 

důvěřovati v každý čas. 

 

 

 
Sbírky v březnu 2018 Morkovice Pačlavice Prasklice 

neděle 4 3.  4.440,- + 2.000,- 5.074,- 680,- 

neděle 11 3. 3.970 2.210,- + 2.000,- 690,- 

neděle  18. 3. sbírka 7.888,- 12.853,- 1.090,- 

neděle 25.3. 4.751,- 2.185,- 790,- 

Zelený čtvrtek 29.3. 2.281,- --- --- 

na Boží hrob   2.618,- 510,- 700,- 

sobota Vzkříšení 31.3. 3.394,- 2.653,- --- 

 

 



 


