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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 15. DUBNA  2018 
 

 

Znovu čteme zprávu o Kristově příchodu mezi apoštoly. Může nás zarazit, že 

evangelista podtrhuje překvapení učedníků. Ježíš je živý! Ukazuje své ruce a bok, rány 

na těle zůstaly a nepůsobí již bolest. Musí tedy jít o tělo fyzické a nikoli jen zdánlivé, 

jaké by vykouzlil nějaký přelud. Ježíšovo vzkříšené tělo není zatíženo bolestí a smrtí, 

ale zároveň je fyzické, nese podobu, kterou mělo před smrtí. Je zjevné, že jde o tělo 

vzkříšené, nesené jak přirozeností božskou, tak ale současně i lidskou. Máme před 

očima veliké Boží tajemství!  

 

 

1.čtení: Sk 3,13-15.17-19 Petr a Jan „jen náhodou“ potkají chromého. Prosí za něj v 

Ježíšově jménu a Bůh uzdravuje. To je okamžik, kdy Petr svědčí o Kristu. 

Žalm: 4* Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! 

2.čtení: 1 Jan 2,1-5a* Text je skvělou ilustrací toho, jak se v křesťanské praxi snoubí 

zápas o dokonalost s naší slabostí a sklonem k hříchu. Pravda, lítost a úsilí.  

Evangelium – Lk 24,35-48* Ukázání ran na rukou a nohou a nakonec i pojídání před 

učedníky má prokázat totožnost vzkříšeného s ukřižovaným (zcela konkrétním a 

lidským) Ježíšem. 

 

BOHOSLUŽBY OD 15. DO 22. DUBNA 2018 
15. dubna  

3. neděle velikonoční 

Pačlavice  
Morkovice 
 

8:30 
10:30 

 

Mše svatá 
Za biřmovance  
 

pondělí 16. dubna 

sv. Bernadetty 

Morkovice  18:30 
 

Za + rodinu Husákovu a Jiříškovu a DO 

úterý 17. dubna Lhota 18:00 Mše svatá 
středa 18. dubna Morkovice 18:30 Za + Vladimíra Jablůnku a B.P. pro živou 

rodinu 

čtvrtek 19. dubna Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá  
Mše svatá 
adorace 

pátek 20. dubna Morkovice 18:30 Za živou  a + rodinu Hájkovu a DO 
sobota 21. dubna Morkovice 8:00 Za živou a + rodinu Pátíkovu 

22. dubna  
4. neděle velikonoční  

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
 

7:30 
9:00 

10:30 
 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za + Františka Jablůnku, zetě, dvoje 
rodiče a DO 

 

Ohlášky: Dnes je sbírka na pomoc obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu, 

kteří po návratu začínají znovu budovat své domovy. V sobotu 21. 4. bude 

v Pačlavicích u kostela brigáda. V neděli 22.4. v 18:00 zvu na faru v Morkovicích 

rodiče, jejichž děti půjdou letos k 1. sv. přijímání. 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. 

  

 

 

MODLITBA SVATÉHO PATRIKA 

 

Přepášu se dnes mocným jménem Trojice 

Vyznáním Tří v Jednom a Jednoho ve Třech. 

Přepášu se dnes silou Boží,  

abych nepadl a dal se vést: 

Jeho oko, bdi nade mnou, 

Jeho moci, zůstaň se mnou, 

Jeho ucho, naslouchej mým potřebám; 

Moudrost mého Boha ať mě učí, 

Jeho ruka ať mě vede, 

Jeho štít ať mě chrání, 

Slovo jeho ať mi dává řeč, 

Jeho nebeské zástupy ať jsou mou stráží.  

Amen 
 

 

Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevňování. Touto 

svátostí se naplňuje křestní milost - biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. 

Zároveň je biřmovanec dokonaleji spojen s církví a obdařen zvláštní silou Ducha 
svatého. 

 

Křesťan je biřmováním označen pečetí Ducha svatého, která znamená, že naprosto 

patří Kristu, že je navždy k jeho službám a že má příslib Božské ochrany. Svátost 

biřmování křesťana hlouběji vtahuje do Božího synovství, pevněji ho spojuje s 

Kristem, rozmnožuje dary Ducha svatého a poskytuje sílu šířit a bránit víru slovem i 

skutkem. 

Ten, kdo nás staví na pevný základ v Kristu..., je Bůh. 
On nám také vtiskl svou pečeť 

a do srdce nám dal svého Ducha 
jako závdavek toho, co nám připravil. 

(srv. 2 Kor 1,21-22) 



 


