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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

 5. NEDĚLE POSTNÍ  2. DUBNA 2017 
 

Postní doba je časem zvěstování celé šíře radostné zvěsti evangelia! Dnes stejně jako před 

staletími Bůh říká: „Vdechnu vám svého ducha a ožijete!“ Lazar byl vzkříšen jen na čas, 

znovu později zemřel. Pouze předznamenal vzkříšení, jaké mělo teprve přijít. Ježíš věděl, 

že jeho skutek připravuje apoštoly, aby uvěřili. Ale „zážitek víry“ zakouší Marta – její víra 

se proměňuje. Z teoretické víry se stává skutečná. Ona už nejen tuší, ale dnes vírou 

poznává, kdo je mesiáš mající moc nad smrtí!   
  

1.čtení. Ez 37,12-14* V babylonském zajetí lid propadá zoufalství - „…zanikla naše 

naděje, jsme ztraceni…“ Ale prorok vidí situaci jinak. 

Žalm: 130 * U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení. 

2.čtení: Řím 8,8-11* „tělo“ a „Duch“ - tělem je míněno hříchem zasažené lidství 

podléhající znovu a znovu pádu, kdežto Duchem je míněn Boží duch.  

Evangelium: Jan 11,1-45 Vyprávění o vzkříšení Lazara předznamenává Ježíšovo 

vzkříšení. Je orámováno Ježíšovým úvodem (Lazarova smrt je ke slávě Boží) a na konci 

vyjádřením Kaifáše („…lépe, když jeden člověk zemře za lid“). 

 

BOHOSLUŽBY OD 2. DO 9. DUBNA 2017 
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) 

pondělí 3. dubna Morkovice 18:30 Za+Marii, Antonína a Jaroslava Králíkovy 

úterý 4. dubna Morkovice 7:00 Mše svatá 

středa 5. dubna 

sv. Vincence Ferrerského 

Morkovice 18:30 Za živou rodinu Blešovu a za + Oldřicha 
Blešu, manželku a dceru 

čtvrtek 6. dubna 

 

Prasklice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

svatá zpověď 
Mše svatá 
adorace 

pátek 7. dubna Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:30 

Mše svatá 
Křížová cesta  
Za Vladimíra Vinklárka,bratra a dvoje rodiče 

sobota 8. dubna Morkovice 8:00 Za živou a + rodinu Fránkovu 

NEDĚLE 9. DUBNA 

KVĚTNÁ 
NEDĚLE 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Pačlavice 
Morkovice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

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

Za farnost 
Mše svatá 
Na poděk. za Boží milosti a ochranu P.M. 
svatá zpověď 
Křížová cesta (ženy) 
svatá zpověď 

Ohlášky: Postní duchovní obnova s paní Evou Blešovou bude v naší farnosti dnes  

v neděli 2. dubna po křížové cestě v Morkovicíh na faře v 15:30.  

PROGRAM: 1.část – Příhodný čas a způsob pokání; 2. část – Lidské a Boží slovo;  

3. část – milosrdenství svatého týdne.   

V sobotu 8.4. jsou děti a mladí zváni od 16:30 na fotbal do haly v Morkovicích. 

V sobotu 8.4. v 19:00 je v KD v Kroměříži představení PAŠIJE – zhudebněný velikonoční 

příběh (rocková kapela, komorní orchestr, pěvecký sbor, tanec) cena 250,- děti a senioři 

200,-. Příští neděli můžete v kostele odevzdat „postní almužnu“.  Přihlášky na farní tábor... 
 

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

v Pačlavicích od 14:00 do 15:00 a v Morkovicích od 15:30do 17:00  

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

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

Přihlášky odevzdejte v sakristii nebo na faře do 10. dubna. (Příprava trvá přibližně rok) 

 

Pouť ke cti Panny Marie Bolestné 
V pátek 7. 4. v Kroměříži– kostel sv. Mořice. 

Hlavní mše svatá v 9:30 celebruje Mons. Jan Graubner, 

 arcibiskup olomoucký. 

Ostatní mše svaté v 6:30, 8:00, 11:00 

Ve 13:00 křížová cesta a svátostné požehnání. 

Příležitost ke svátosti smíření během celého dopoledne. 

 

Rozpis bohoslužeb, obřadů a modliteb ve Svatém týdnu v našich farnostech.  

 Morkovice Pačlavice Prasklice 

Květná neděle 10:30 průvod, mše sv. 9:00 průvod, mše sv. 7:30 mše sv. 

Zelený čtvrtek 19:00 - mše sv. 
do 22:00 - bdění 

17:45 - mše sv. 
do 20:00 bdění 

16:30 mše sv. 
 

Velký pátek   8:00 - ranní chvály 
19:00 - obřady 

 
17:45 - obřady 

12:00 - KC na Křéby 
16:30 - obřady 

Bílá sobota 
u Božího hrobu 

  8:00 - ranní chvály 
15:00 - novéna k BM 

  9:00 - 15:30 stráž 
15:00 - novéna k BM 

15:00 - novéna k BM 

Vigilie vzkříšení 21:30 - žehnání ohně 19:30 - žehnání ohně  - 

Velikonoční 
neděle 

10:30 - mše sv. 
15:00 - Te Deum 

  9:00 - mše sv. 
 

 7:30 - mše sv. 
 

 

Výtěžek z farního plesu ze 4.2. 2017 – 27.900,-Kč 

Morkovice – 10.600,-Kč     Pačlavice – 10.300,-Kč      Prasklice 7.000,-Kč 

Sbírky v březnu 2017 Morkovice Pačlavice Prasklice 

neděle 5. 3.  4.214,- 5.004,- 780,- 

neděle 12. 3. 5.234,- 2.553,- 870,- 

neděle  19. 3. sbírka 15.410,- 14.589,- 2.587,- 

neděle 26.3. 4.376,- 1.935,- 610,- 

 


