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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

 3. NEDĚLE POSTNÍ  19. ÚNORA 2017 
 

Jak souvisí příběh prvního čtení se křtem? Hned několik témat nám vystoupí před oči. 

Především vyjití z otroctví Egypta. Druhou skutečností je žízeň, kterou neuhasí nic než 

Boží pramen. Ale jeho dárcem není člověk, i když je to Mojžíš, který uhodí do skály. 

Klíčovou roli však ve křtu hraje víra. V příběhu je to Mojžíš, kdo svojí vírou zastaví 

návrat do otroctví. Bůh Izraelity postupně vychovává k dospělosti, ve které oni sami 

uvěří (Jan 4,42). Velmi podobně pak sledujeme příběh u studny v evangeliu. Každé 

slovo dialogu rozehrává určité křestní téma. Ať jde o hledání ženy, její život v hříchu 

či Ježíšovo slovo pravdy, které usvědčuje, ale i osvobozuje.    

 

1.čtení. Ex 17,3-7 * Izrael vyšel z egyptského otroctví. Je na poušti, ale lidé stále 

pochybují, zda je Bůh dokáže zachránit, i když zakusili mocné vítězství nad Egypťany 

v Rákosovém moři. 

Žalm: 95 * Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ 

2.čtení: Řím 5,1-2.5-8 * List Římanům vysvětluje důsledky Ježíšovy oběti. Klíčový je 

pojem ospravedlnění z víry. Toto ospravedlnění však není naší zásluhou či schopností! 

Evangelium: Jan 4,5-42 Na pozadí jednoduché zápletky otevírá evangelista diskusi, 

která postupně odhaluje podstatu křtu, ale i podmínky jeho udělení a proces obrácení. 

 

BOHOSLUŽBY OD 19. DO 26. BŘEZNA 2017 
NEDĚLE 19. BŘEZNA  

3. NEDĚLE  
POSTNÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

Za farnost 
Mše svatá 
Za rodiče Skřítkovy, syna a živou rodinu 
 Křížová cesta (muži) 

pondělí 20. března 

sv. Josefa 

--- ---  

úterý 21. března --- ---  

středa 22. března Morkovice 17:30 Za živou a + rodinu Pátíkovu 
čtvrtek 23. března 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

křížová cesta, bohoslužba slova, sv. přij. 
křížová cesta, bohoslužba slova, sv. přij. 
adorace 

pátek 24. března Morkovice 17:30 Křížová cesta a Modlitby Matek 

sobota 25. března 

Slavnost Zvěstování Páně  

Morkovice 8:00 Za + Emanuela Štěpánka, manželku a 
syna 

NEDĚLE 26. BŘEZNA  

4. NEDĚLE  
POSTNÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za+Jaroslava Churého živ. rodinu a DO 
Křížová cesta (Modlitby Matek) 

Ohlášky: Dnes je SBÍRKA NA FARNOST. Modlitební triduum matek bude příští 

víkend. V pátek 24.3. po křížové cestě, v sobotu 25.3. po mši svaté a v neděli 26.3. – 

křížová cesta. Postní duchovní obnova – zamyšlení – bude v naší farnosti v neděli 2. 

dubna po křížové cestě v Morkovicíh na faře v 15:30.  Příští týden budu mimo farnost, pro 

službu kněze se můžete obrátit na pana faráře P. Mariusze Karkoszku do Zborovic – tel. 

733 742 100. V sobotu 1.4. v 18:00 bude mít v Kroměříži v divadelním sále DK 

přednášku P. Marián Kuffa. Téma: „ Kde končí naděje, začíná peklo…“ Přihlášky na 

farní tábor. 

Vedení nedělních křížových cest: 19.3. muži, 26.3. modlitby matek, 2.4. mladí, 9.4. ženy, 

14.4. Velký pátek - 12:00 KC na Křéby. V Pačlavicích a Prasklicích budou křížové cesty 

v neděli po mši svaté. 
 

Biřmování –  Příprava na svátost biřmování začne v naší farnosti po velikonocích 

- Do 10. dubna se mohou přihlasit ti, kteří jsou pokřtěni a starší 15. let 

- Přihlášky odevzdejte v sakristii nebo na faře 

- Příprava trvá přibližně rok 
 

Arcidiecézní setkání mládeže ve 

Zlíně – sobota 1. dubna 2017  
Motto setkání: "Veliké věci mi učinil ten, 

který je mocný." (Lk 1,49) 

Pro koho? Pro všechny mladé lidi. 

Doporučená věková hranice je 14 – 30 let. 

Kde program začne?  V tělocvičně Střední průmyslové školy ve Zlíně  
Harmonogram setkání? Začátek v 9:30, katecheze otce arcibiskupa Jana, dopolední 

program zakončíme slavnostní mší svatou.  

V odpoledním bloku se společně vydáme na Cestu víry centrem Zlína na náměstí Mírů, kde 

bude pokračovat odpolední program muzikál: Až na smrt v provedení společenství TakK. 

Předpokládaný konec je plánovaný na 15:30 hod.  

Účastnický příspěvek: 50 Kč – bude vybírán při registraci po příjezdu. Karimatky na sezení 

s sebou!!! 

(V předvečer setkání 31.3. 2017 od 20:00 se uskuteční předprogram - letos to bude u salesiánů 

v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Karimatku a spacák sebou) 

*Z naší farnosti pojedeme společně – nahlaste se u Simony Kazíkové, aby jste se domluvili 

na společné cestě.  
 

V sobotu 18. března 2017, zemřel ve věku 84 let kardinál Miloslav Vlk.  

Miloslav Vlk se narodil 17. května 1932 v jihočeské Líšnici. V roce 1964 se mu podařilo 

zahájit studium na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Na kněze byl 

vysvěcen 23. června 1968 v Českých Budějovicích. Vzápětí jej tehdejší českobudějovický 

biskup Josef Hlouch, jmenoval svým sekretářem. Jeho 

vliv a pastorační působení však vadilo tehdejším 

politickým autoritám. V roce 1978 mu byl odňat tzv. 

"státní souhlas" k veřejnému výkonu kněžské služby 

až do roku 1989. 14. února 1990 byl jmenován 

českobudějovickým biskupem a 27. března 1991 

pražským arcibiskupem a českým primasem. Dne 26. 

listopadu 1994 jej papež Jan Pavel II. jmenoval 

kardinálem. Vzpomeňme v modlitbě.  

 

https://www.zkola.cz/burzaskol/stredniskoly/StredniprumyslovaskolaZlin-34/PublishingImages/IMG_0045.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=EMiKFXB2dec
http://zlin.sdb.cz/farnost/

