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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 21. DUBNA 2019 
Slavnostní ráz dnešního dne nás snadno odvede od faktu, že událost, která změnila dějiny 
světa, se odehrává v docela obyčejných kulisách malé skupinky prostých učedníků v 
zapomenuté provincii Římské říše. A přeci jde o zásadní zlom. Bůh opět dokazuje člověku, 
že jeho láska je větší než lidská měřítka a představy. Není třeba mnoha slov, ale jsme 
vyzváni uvěřit. Nejen se divit, ale „vstoupit“, uvěřit v Boží moc. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. čt - Sk 10,34a.37-43 Učedníci později udělali víckrát zkušenost, že tento Zmrtvýchvstalý 
Kristus není tentýž, kterého znali z dřívějška. Má jinou podobu, a přece je to týž Kristus ... 
Žalm 118* odp. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho! 
2. čt. - Kol 3,1-4 Autor listu hlásá přímo neslýchanou myšlenku: „křtem jste byli spolu s 
Kristem položeni do hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříšeni, protože jste uvěřili v moc 
Boha, který ho vzkřísil z mrtvých“  
Evangelium - Jan 20,1-9 * Hrob nebyl ani prázdný, ani plný. Stal se poselstvím. Proto 
milovaný učedník uviděl a uvěřil, že Ježíš přemohl smrt. 

BOHOSLUŽBY OD 21. DO 28. DUBNA 2019 
SLAVNOST 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  
PÁNĚ 

 21. DUBNA 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

Za farnost 
Mše svatá 
Za rodiče Fránkovy, 2 zetě a živ. rodinu 

Slavnostní požehnání 

pondělí velikonoční 
22. dubna 

Morkovice 14:30 
15:00 

adorace 
Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie 

úterý velikonoční 

23. dubna 
Morkovice 14:30 

15:00 
adorace 
Za živou a + rosinu Hájkovu a DO 

středa velikonoční 
24. dubna 

Prasklice 
Morkovice 

9:30 
14:30 
15:00 

Domov pro seniory 
adorace 
Za + Jiřího Skřítka a B.P. pro živ. rodinu 

čtvrtek velikonoční 

25. dubna  
Morkovice 14:30 

15:00 
 

adorace 
Na poděkování za dar života, ochranu a 
pomoc Boží 

pátek velikonoční 
26. dubna  

Morkovice 14:30 
15:00 

adorace 
Za živou a + rodinu Pátíkovu 

sobota velikonoční 
27. dubna  

Morkovice 14:30 
15:00 

adorace 
Za + Jaroslava Churého a DO  

28. dubna  
SVÁTEK BOŽÍHO 
MILOSRDENSTVÍ 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 
Morkovice 

9:00 
10:30 
14:00 
15:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 
Za  živou a + rodinu Králíkovu a DO 

 

 

Ohlášky: Dnes je sbírka na Kněžský seminář. Ve středu 24. 4. bude pokračovat seminář 
duchovní obnovy. Moc děkuji všem, kteří jste pomohli s přípravou oslav velikonočních 
svátků. Dne 11. – 13. listopadu 2019 se uskuteční Narodní pouť do Říma ke 30. výročí 
svatořečení Anežky České. Bližší informace na nástěnce a nebo na www.bihk.cz. 
Informace o farní pouti do Litoměřic (1.-3. května 2019) máte napsány na nástěnce 
v kostele a nebo si je vyzvedněte v sakristii. (kdo by měl zájem, setkáme se příští neděli 
28.4. po mši svaté v kostele v Morkovicích). Odjezd je ve středu 1.5. v 5:30 od kostela 
v Morkovicích. 
 

                          Od Velikonočního pondělí až do neděle budeme slavit  

       v kostele v Morkovicích  
 tento týden jako oslavu Božího milosrdenství. 

 
V promluvách si postupně připomeneme témata Misijního roku. 

Každý den ve 14:30 adorace,  

v 15:00 modlitba novény a mše svatá s pozvanými hosty.  
 

22. 4. Pondělí velikonoční  - kazatel Ondřej Talaš jáhen na AG v Kroměříži 
Téma – Poslání vyplývající ze křtu      
23. 4. Úterý velikonoční  - P. Jan Bleša, farář v Kelči  
Téma –Usilujeme o jednotu 
24.  4. Středa velikonoční - P. Libor Churý, farář v Olomouci – Nové Sady  
Téma – Ježíš Kristus – Živé Boží Slovo            
25. 4. Čtvrtek velikonoční –  P. Josef Lambor, děkan,  
Kanovník a probošt Kolegiátní kapituly Kroměříž.   
Téma – Myslíme na nemocné 
26. 4. Pátek velikonoční  - P. Bohumil Kundl, farář 
v Kroměříži u Panny Marie 
Téma – Velikonoce 
27. 4. Sobota velikonoční -  P. Jan Ston, farář v Morkovicích  
Téma – Maria je naše Matka         

28. 4. Neděle Božího milosrdenství  
 - P. Karel Hořák, kaplan v Kroměříži u Panny Marie 
Téma – Jděte do celého světa a hlásejte evangelium  
 

(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. 
 

„Co znamená, že Ježíš vstal zmrtvých? Znamená to, že Boží láska je silnější než zlo a 
než samotná smrt; znamená to, že Boží láska může proměnit i náš život.“ 
Radostné a pokojné velikonoční svátky vám přeje a vyprošuje P. Jan Ston 

http://www.bihk.cz/

