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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

 4. NEDĚLE POSTNÍ  26. BŘEZNA 2017 
 

V úryvku evangelia se do konfrontace dostává hned několik skupin lidí. Nejen uzdravený 

slepec a farizeové, ale i slepcovi rodiče. Jakoby „zdravý rozum“ velel, že obyčejný chlapík 

chodící po ulici nemůže být Božím synem. Jenže tento typ zdravého rozumu v této chvíli 

neobstojí. Lidé, se kterými uzdravený vede dialog, jsou představitelé víry! Oni první měli 

rozpoznat Mesiáše. Jak to, že zcela selhávají? Jak to, že mesiáš oslovuje žebráky, chudé a nikoli 

elitu? Protože Mesiáše pozná jen ten, kdo ho hledá, očekává, kdo touží se s ním setkat… Kdo 

ho prosí za uzdravení. Jak legračně vyznívá otázka farizeů (tedy těch, kteří dávají najevo, že 

usilují o dokonalost): „Jsme snad i my slepí?“ v níž předpokládají jasnou odpověď. Nyní je 
třeba hledat, jaké skutečné místo v příběhu zaujímáme my. Kterou z postav jsme my?    

  

1.čtení. 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a* Text čteme pro zmínku o pomazání olejem jako 

typickém obřadu spojeném s vylitím Ducha svatého, ale i pro zmínku o Boží volbě, která je 

odlišná od lidských představ. 

Žalm: 23 * Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 

2.čtení: Ef 5,8-14* Protiklad tmy a světla je naprostý. jde o to, komu člověk patří, zda 

temnotě nebo Bohu - světlu. 

Evangelium: Jan 9,1-41 V postní době čteme dlouhé pasáže z Janova evangelia, protože 

jde o křestní katecheze. Dnešní je vysvětlením Ježíšova zvolání: „Já jsem světlo světa.“ 

Uzdravení ze slepoty je nejen zázrak fyzického uzdravení. 

 

BOHOSLUŽBY OD 26. BŘEZNA DO 2. DUBNA 2017 
NEDĚLE 26. BŘEZNA  

4. NEDĚLE  
POSTNÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

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

pondělí 27. března Morkovice 18:30 Za živou a + rodinu Novotnou 

úterý 28. března --- ---  

středa 29. března Morkovice 18:00 Za živou a + rodinu Župkovu 
čtvrtek 30. března 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 31. března Morkovice 
Morkovice 

18:00 
18:30 

Křížová cesta  
Za+Bohumila Tichého,sestru,rodiče a DO 

sobota 1. dubna Morkovice 8:00 Mše svatá 

NEDĚLE 2. DUBNA  

5. NEDĚLE  
POSTNÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 
14:30 

Mše svatá 
Za farnost 
Za živou a + rodinu Holečkovu 
Křížová cesta (mladí) 

Ohlášky: Od pondělí je v Morkovicích změna času večerní mše svaté. Ve středu 29.3. 

bude mít mši svatou v Morkovicích pan děkan P. Josef Lambor a po mši svaté bude mít 

na faře v Morkovicích setkání se člený pastorační a ekonomické rady. Postní duchovní 

obnova s paní Evou Blešovou bude v naší farnosti v neděli 2. dubna po křížové cestě 

v Morkovicíh na faře v 15:30.  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: 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 

Pro všechny mladé lidi od14 do 30 let. 

Součástí celodenního programu, který začíná v 9.30 hodin v tělocvičně místní Střední 

průmyslové školy, bude představování jednotlivých děkanátů, katecheze arcibiskupa 

Graubnera a mše svatá. Odpolední Cestu víry na náměstí Míru, pak zakončí muzikál 

„Až na smrt“ v provedení kroměřížského společenství TakK.  
(V předvečer setkání 31.3. 2017 od 20:00 se uskuteční 

předprogram 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.  

 

Velikonoční svatá zpověď bude na Květnou neděli 9. 4. 2017 

v Pačlavicích od 14:00 do 15:00 a v Morkovicích od 15:30  

v Prasklicích budu zpovídat ve čtvrtek 6. 4. od 17:00 
 

Nalezne Evropa opět naději? 
Myšlenky z promluvy papeže Františka k představitelům států 

Evropské unie 
Evropa opět nalezne naději, když člověk bude ve středu a srdci 

jejích institucí. 

Evropa opět nalezne naději v solidaritě, která je zároveň tím 

nejúčinnějším lékem na populismy moderní doby.  

Evropa opět nalezne naději, jestliže se neuzavře do strachu falešných jistot. 

Evropa opět nalezne naději, pokud bude investovat do rozvoje a míru.  

Evropa opět nalezne naději, pokud se otevře budoucnosti. Otevře-li se mladým lidem a 

poskytne jim seriózní vyhlídky na vzdělání a reálné možnosti pracovního zapojení. 

Investuje-li do rodiny,bude-li ctít svědomí a ideály svých občanů. Zaručí-li možnost plodit 

děti bez obav, že se nenajdou peníze na jejich obživu. Bude-li hájit život v jeho veškeré 

posvátnosti. 

http://zlin.sdb.cz/farnost/
http://zlin.sdb.cz/farnost/


 
 


