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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 28. DUBNA 2019 
„Pokoj vám!“ říká Ježíš při prvním setkání s učedníky. Jde o běžný židovský pozdrav, 
který se dodnes užívá: „Šalom…“, pokoj. Pán se nepotřebuje postavit do povýšeného 
postoje, pohrdat, pošlapávat či ponižovat ubožáky. S čím tedy Pán dějin a vítěz nad smrtí 
přichází? Co mu nyní leží na srdci? Posílá učedníky, aby zprostředkovávali odpuštění! 
Nejzásadnější poselství Vzkříšeného Krista. Odpuštění znamená otevření přístupu člověka 
k Bohu. Znovu smíme být Božími dětmi a máme připravenou cestu, jak se s Bohem setkat. 
Bůh přináší pokoj!  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. čt - Sk 5,12-16 Lukáš nám v tomto „souhrnu“ předkládá popis jeruzalémské církve ve 
jejích hlavních rysech Na Tomášovi je nápadné, že nepřijímá zvěst ostatních apoštolů. 
Ježíš však zná myšlenky i srdce člověka a vychází mu vstříc právě tam, kde se nachází.  
Žalm 117* odp. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.  
2. čt. - Zj 1,9-11a.12-13.17-19 Jan má „vidění“ Syna člověka právě v neděli. Při pohledu 
na oslaveného Krista člověk nemůže jinak, než padat k zemi. 
Evangelium - Jan 20,19-31 * Na Tomášovi je nápadné, že nepřijímá zvěst ostatních 
apoštolů. Ježíš však zná myšlenky i srdce člověka a vychází mu vstříc právě tam, kde se 
nachází 

BOHOSLUŽBY OD 28. DUBNA DO 5. KVĚTNA 2019 
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 

pondělí 29. dubna 
sv. Kateřína Sienské 

Morkovice 18:00 Za + Jana Romana + rodiče s obou stran 
a DO 

úterý 30. dubna Pačlavice 17:00 Mše svatá 
středa 1. května 

sv. Josefa dělníka 
--- ---  

čtvrtek 2. května  
sv. Atanáše 

--- ---  

pátek 3. května  
sv. Filipa a Jakuba 

--- ---  

sobota 4. května 

sv. Floriána 
Morkovice 
Lhota 

8:00 
17:00 

Za+Fr.Stavinohu,rodiče,sestru a živ.rod. 
Za živé a + hasiče ze Lhoty 

5. května  
3. neděle velikonoční 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Pornice 

7:30 
9:00 

10:30 
17:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za+Františka Jablůnku a za živ. a + rod. 
Za živé a + hasiče z Pornic 

 
Ohlášky: V úterý 30. 4. bude další setkání semináře duchovní obnovy v 18:00 na faře 
 Morkovicích. 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. 
 

Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní učiliště i s internátem, o který 
se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení pro 
školní rok 2019/2020 nabízíme možnost přihlásit se do oborů 
Zemědělec – farmář, Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů 
a Zahradník. 
 
Přihlášky zasílejte do 21. května 2019  
na adresu: Střední odborná škola svatého Jana Boska  
Termín konání přijímacích pohovorů je 30. 5. 2019 
 

Poutní mše sv. ke cti svatého Floriána  
V sobotu 4. května ve Lhotě v 17:00 

 V neděli 5. května v Pornicích v 17:00  
Při mši svaté bude za všechny živé a zemřelé hasiče  

a za jejich rodiny.  

 
   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.  

 
Svatý otec Jan Pavel II. si přál, aby tato neděle byla slavena jako slavnost 

Božího milosrdenství: ve slovu "milosrdenství" spatřoval celé tajemství Vykoupení. Žil 
pod dvěma diktátorskými režimy a byl ve styku s chudobou, nouzí a násilím, zakusil moc 
temnot, jimiž je sváděn svět i v této naší době. Zakusil však také, a to neméně silně, 
přítomnost Boha, který proti těmto silám staví svou naprosto odlišnou a božskou moc: moc 
milosrdenství. Milosrdenství klade meze zlu. Milosrdenstvím se vyjadřuje celá specifická 
přirozenost Boha, jeho svatost, moc pravdy a lásky. Stávejte se den po dni muži a ženami 
Božího milosrdenství! Milosrdenství je šatem světla, které nám Pán daroval křtem. 
Nesmíme dopustit, aby toto světlo zhaslo; naopak, musí v nás růst každým dnem a tak 
přinášet světu radostné poselství Boha. 

 

http://www.bihk.cz/

