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Morkovice, Pačlavice a Prasklice

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 26. DUBNA 2020

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… 
Ježíš se ptá učedníků: „A co se stalo?“ To, co bylo v jejich očích fiaskem, není pro
Boha překážkou, ale prostředkem vedoucím k Boží oslavě. Musí si sami projít tuto
cestu poznání, aby mohli později svědčit o svém prozření….

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 27. DUBNA DO 3. KVĚTNA 2020
3. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ
26. dubna

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00

10:30

Mše svatá
Mše svatá
Za živou a + rodinu Novotnou a DO

pondělí 27. dubna Morkovice 18:00 Za živou a + rodinu Pátíkovu
úterý 28. dubna ---
středa 29. dubna

sv. Kateřiny Sienské
Morkovice
 

18:00 Za + Metoděje Najmana a 2 rodiče

čtvrtek 30. dubna Pačlavice
Prasklice
Morkovice 

17:00
18:00
18:00

Mše svatá
Mše svatá
adorace

pátek 1. května
sv. Josefa, dělníka

Morkovice 
Morkovice

16:30
18:00

Příležitost ke svátosti smíření
Mše svatá

sobota 2. května Pornice 17:00 Za živé a + hasiče z Pornic

4. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

3. května

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
 

7:30
9:00

10:30

Mše svatá
Mše svatá
Na poděkování za dar života s prosbou 
o Boží požehnání

 Ohlášky:    Vláda ČR rozhodla, že bohoslužby a náboženské obřady 
za účasti 15 osob jsou povolené od 24. dubna. 2020

Pro naše farnosti z toho vyplývá při dodržení stanovených pravidel:
Bohoslužby ve všední dny mohou být slaveny, protože obvykle se nás sejde do 15 
osob. V neděli budou prozatím mše sv. do 15 osob v Prasklicích a v Pačlavicích 
(v Morkovicích bude bohoslužba především pro rodinu, za kterou bude ten den mše 
svatá)    
- Svátost smíření budu udělovat pro zajištění požadovaných hygienických pravidel v 
sakristii.

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

Poutní mše svatá ke cti svatého Floriána 
V sobotu 2. května v Pornicích v 17:00
 V pondělí 4. května ve Lhotě v 17:00 

Při mši svaté budeme prosit za všechny živé a zemřelé hasiče 
a za jejich rodiny. 

 
Výzva otce arcibiskupa  
Naši předkové slavívali jarní prosebné dny před svátkem svatého Marka s posty a 
procesím do polí, kdy prosili za příhodný déšť a požehnanou úrodu.
Vyjděte si v tyto dny, prosím, do polí a lesů sami a modlete se cestou za úrodu, za déšť 
za naší zem…
Prosba o déšť
Dobrotivý Bože,  někdy s dary přírody zacházíme sobecky a nejsme vděční za jejich 
plody, které pokládáme za samozřejmé. Odpusť nám, prosíme, naše sobectví a 
nevděčnost.
Milosrdný Bože, s velkou důvěrou se obracíme k Tobě, ukaž nám svou dobrotu a daruj
nám  potřebný  déšť,  aby  se  občerstvila  vyprahlá  půda,  vydala  svou  úrodu  a  my,
posíleni plody země, sloužili Tobě, v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen 
 
  sv. Kateřina Sienská, učitelka Církve
Narodila se 23. 3. 1347 v Sieně v Itálii do početné rodiny, jako
předposlední z 24 dětí. Svůj život zasvětila Bohu a vstoupila do
třetího řádu sv. Dominika. Zvolila si cestu připodobnění se Ježíši v
bolestech a často rozjímala o jeho utrpení. Vědoma si toho, že nám
Bůh činí dobré přes všechen náš nevděk, jednala podobně. Byla
vytrvalá v modlitbě, usmiřovala, obracela hříšníky, přispěla k
duchovní očistě církve a k návratu papeže z Avignonu do Říma.
Diktovala dopisy a spisy, které byly vedle skvělé nauky plné
duchovní vroucnosti. Žila jen do 33 let. 



Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení těchto pravidel:

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky 
bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených 
osob);

- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před 
podáváním Eucharistie a po něm;

- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně 
neprodlužovat;

- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy
(kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní 
bohoslužebný prostor;

- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje 
shromažďování lidí;

- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní 
modlitbu a individuální duchovní péči;

- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá 
bohoslužbě.
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