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Morkovice, Pačlavice a Prasklice

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 12. DUBNA 2020

Učedníci ani Máří Magdaléna už asi naději neměli. Nebylo nic, co by jim naději dávalo,
protože ještě neuvěřili Bohu naplno. Ještě netuší, že skutečný Bůh je mocnější než lidské
představy.  Je  však  pozoruhodné  sledovat,  že  Bůh  si  umí  poradit  i  v  této  situaci  a
učedníkům dává  prostor  pro  růst  jejich  víry.  Pracuje  s  nimi  jako  moudrý  pedagog.  A
zážitková metoda výuky je někdy nejefektivnější, vždyť o svém vzkříšení vícekrát mluvil,
ale nikdo nebyl schopen jeho slovům uvěřit a přijmout je. Otázkou zůstává, nakolik jsme
my připraveni nechat se Bohem překvapovat a vést. 

1.čtení. Sk 10,34a.37-43* Svatý Petr přichází do domu pohana – setníka. Když vidí, jak 
Bůh vedl kroky nejen jeho, ale i Kornélia, ujme se slova a vypráví.
Žalm: 118 * Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!
2.čtení: Kol 3,1-4 * Náš text je povzbuzením pro ty, kdo uvěřili. V poslední větě zaznívá 
klíčové zaslíbení, které vzkříšení přináší.
Evangelium – Jan 20,1-9 Zpráva o umučení Ježíše končí slovy o položení do hrobu v den 
příprav na svátky (sobota). A na to jakoby jedním dechem naváže zvěst dnešního 
evangelia.

VELIKONOČNÍ TÝDEN OD 12. DO 19. DUBNA 2020
SLAVNOST

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
NEDĚLE 12. DUBNA

Jan 20,1-9 ___
___
___

Ježíš musel vstát z mrtvých.

pondělí velikonoční 
13. dubna

Mt 28,8-15 --- Oznamte mým bratřím, ať odejdou do 
Galileje. Tam mě uvidí.

úterý velikonoční
14. dubna

Jan 20,11-18 --- Viděla jsem Pána a toto mi řekl.

středa velikonoční
15. dubna

Lk 24,13-35 --- Poznali Ježíše při lámání chleba..

čtvrtek velikonoční
16. dubna

Lk 24,35-48 --- Tak je psáno: Kristus bude trpět a 
třetího dne vstane z mrtvých..

pátek velikonoční
 17. dubna

Jan 21,1-14 --- Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, 
stejně i rybu.

sobota velikonoční
 18. dubna

Mk 16,9-15 ___ Jděte  do  celého  světa  a  hlásejte
evangelium.

SVÁTEK BOŽÍHO
MILOSRDENSTVÍ

 NEDĚLE 19. DUBNA 

Jan 20,19-31 ___
___
___

Za týden přišel Ježíš zase.

- AŤ RADOST KRISTOVA VZKŘÍŠENÍ, NAŠI TMU VE SVĚTLO PROMĚNÍ -
Milostiplné a požehnané velikonoční svátky přeji vám všem. P. Jan

Ohlášky:  Po dobu karantény jsou veškeré bohoslužby ZRUŠENY
- Příležitost ke sv. zpovědi je po dobu nouzového stavu po individuální domluvě
- V případě nutné potřeby, rad posloužím svátosti pomazání nemocných.
- Od Velkého pátku se modlíme novenu k Božímu milosrdenství.
Ježíš řekl sestře Faustyně: „Toužím, abys během těchto devíti dní přiváděla duše 
k prameni Mého milosrdenství. Každého dne přivedeš do Mého Srdce jinou skupinu duší a
ponoříš je do moře Mého milosrdenství. A Já všechny tyto duše uvedu do domu Svého 
Otce…

          Odevzdání se Božímu milosrdenství

Bože, milosrdný Otče,
který zjevuješ svou lásku
ve svém Synu, Ježíši Kristu,
a vyléváš ji na nás
v Utěšiteli Duchu Svatém,
tobě dnes svěřujeme
osud světa i každého člověka        

Skloň se k nám hříšným,
uzdrav naši slabost,
přemáhej všechno zlo
a dej všem obyvatelům země
poznat tvé milosrdenství,
aby v tobě, trojjediný Bože,
vždy nacházeli zdroj naděje

Věčný Otče,
pro bolestné utrpení
a zmrtvýchvstání svého Syna,
buď milosrdný k nám
i k celému světu.
Amen.

- Informace o farní pouti do Jižních Čech (1.-3. května 2020) – vzhledem k situaci u nás i 
ve světě musí být pouť zrušena. Díky paní Lejsalové byl nachystaný moc hezký program,
ale nedá se nic dělat. Jedna z možností je – pokusit se pouť přeložit na podzim, ale 
v dnešní době ani toto není jisté. Vybranou zálohu budeme postupně vracet, jak se zruší 
karanténa.  

A co se děje ve farnostech? 
V Morkovicích v kostele se připravuje projekt k novému provedení pohonu zvonů. Když 
všechno dobře půjde, tak by snad do 7 týdnů mohla být práce dokončena. Předběžná cena je 
cca 180.000,-Kč.
Na faře v Morkovicích by mělo v brzké době proběhnout zateplení štítu fary a následně stavba 
přístřešku u dveří na zahradě.
Také nám přišlo od státní památkové péče závazné stanovisko na provedení restaurátorského 
průzkumu obrazu P. Marie Křébské a dvou andělů z bočního oltáře P. Marie. Práce by mohla 
proběhnout nejdříve příští rok. (budeme žádat o dotaci z kraje) 
V Pačlavicích bylo na zahradě vysázeno 20 ovocných stromů a postupně probíhají práce na 
udržbě hospářských budovách. Také postupuje práce na obnově sochy sv. Jana Nepomuckého.
V Prasklicích probíhá restaurování obrazů křížové cesty (nyní 1.– 4. zastavení). Práce by měla
být dokončena asi za dva roky (cena za jeden obraz je cca 26.000,-)

Někteří jste se ptali, jestli je možné a jak přispět v této době na farnost.
Tak posílám čísla účtů:   Morkovice: 207547249/0300         Pačlavice: 207545331/0300
                                           Prasklice: 159317704/0300



 Cesta světla
je velikonoční pobožnost - spočívá v rozjímání čtrnácti zastavení – setkání 
zmrtvýchvstalého Ježíše s jeho učedníky.  Má svůj začátek o velikonočním ránu a vede nás
k daru Ducha svatého.

Zastavení cesty světla 
1. zastavení - JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH
„Anděl řekl ženám: Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; 
byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.“ (Mt 28,5-6) 

2. zastavení - UČEDNÍCI NACHÁZEJÍ PRÁZDNÝ HROB
„Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jímž 
ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel 
dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil.“ (Jan 20,6-8) 

3. zastavení - VZKŘÍŠENÝ SE UKAZUJE MAGDALÉNĚ
Ježíš jí řekl: "Marie!" Obrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabbuni", to znamená 'Mistře'. 
Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: "Viděla jsem Pána a toto mi řekl." (Jan 
20,16.18) 

4. zastavení - VZKŘÍŠENÝ NA CESTĚ DO EMAUZ „Téhož dne se dva z nich ubírali do 
vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty. A jak to v řeči 
probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. A on jim řekl: Jak jste nechápaví! To je 
vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a 
vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma.“ (Lk 24,13.15.25.27) 

5. zastavení - VZKŘÍŠENÝ SE DÁVÁ POZNAT PŘI LÁMÁNÍ CHLEBA
„Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely 
oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům.“ (Lk 24, 30-31) 

6. zastavení - VZKŘÍŠENÝ SE UKAZUJE DVANÁCTI
Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim: "Pokoj vám." Řekl jim: "Proč 
jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a 
nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, 
jako to vidíte na mně." (Lk 24,36.38-39) 

7. zastavení - VZKŘÍŠENÝ DÁVÁ MOC ODPOUŠTĚT HŘÍCHY
Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy 
shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: "Pokoj 
vám." Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." Po těch
slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou
odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou." (Jan 20, 19.21-23) 

8. zastavení - VZKŘÍŠENÝ UTVRZUJE VÍRU TOMÁŠE
Potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v 

mém boku. Nepochybuj a věř!" Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh." (Jan 20, 27-
28) 

9. zastavení - VZKŘÍŠENÝ SE SETKÁVÁ SE SVÝMI U TIBERIADSKÉHO JEZERA
„Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl: 
"Nemáte něco k jídlu?" Odpověděli: "Nemáme." Řekl jim: "Hoďte síť na pravou stranu 
lodi, tam ryby najdete." Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb.“ (Jan 21, 4-
6) 

10. zastavení - VZKŘÍŠENÝ UDĚLUJE PETROVI PRIMÁT
Zeptal se ho potřetí: "Šimone, synu Janův, máš mne rád?" Petr se zarmoutil nad tím, že se 
ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: "Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám 
rád." Ježíš mu řekl: "Pas mé ovce! " (Jan 21, 17) 

11. zastavení - VZKŘÍŠENÝ SVĚŘUJE UČEDNÍKŮM POSLÁNÍ DO SVĚTA
Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem 
národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, 
aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do
skonání tohoto věku." (Mt 28, 18-20) 

12. zastavení - VZKŘÍŠENÝ VYSTUPUJE DO NEBE
„Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.“ (Sk 1,9) 

13. zastavení - V OČEKÁVÁNÍ DUCHA SPOLU S MARIÍ
„Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma; není to daleko, jen asi kolik 
je dovoleno ujít v sobotu. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, 
matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.“ (Sk 1, 12.14) 

14. zastavení - VZKŘÍŠENÝ POSÍLÁ UČEDNÍKŮM SLÍBENÉHO DUCHA
„Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. 
A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; 
všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim 
Duch dával promlouvat.“ (Sk 2, 2-4)
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