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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

 KVĚTNÁ NEDĚLE  9. DUBNA 2017 
 

Dnes je třeba neztratit z očí, že Svatý týden tvoří jeden velký celek. Jako by každý den byl 

kamínek mozaiky, která vrcholí vzkříšením. Ani dnes neslavíme jen bolest, Boží moc 

neztrácí kontrolu nad během událostí. Proto i dnes mají naplno zaznít slova druhého čtení: 

Ježíš je Pán!  
 

1.čtení. Iz 50,4-7* V textu se objeví postava Hospodinova služebníka. Tento zachránce je 

popisován jako někdo jiný než vojevůdce či politický lídr. On vysvobodí svůj lid. 

Žalm: 22 * Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? 

2.čtení: Flp 2,6-11* Krátký hymnus - jde o zásadní teologické shrnutí podstaty evangelia 

Evangelium – pašije podle Matouše Všichni evangelisté podrobně popisují poslední den 

Ježíšova života. U Matouše je patrná snaha psát pro posluchače znalé židovského prostředí.  

 

BOHOSLUŽBY OD 9. DO 16. DUBNA 2017 
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 (14:00-15:00) 
Křížová cesta (ženy) 
SVATÁ ZPOVĚĎ (15:30-17:00) 

pondělí 10. dubna Morkovice 18:30 Na poděk. za dar života a křta a za B.P. 

úterý 11. dubna Morkovice 7:00 Mše svatá 
středa 12. dubna 

 

Pačlavice 
Morkovice 

9:30 
18:00 

Mše svatá (domov důchodců) 
Za + Františka Kopečného a za živ.a + 
rodinu Kopečnuo a Hlaváčovu a za DO 

ZELENÝ ČTVRTEK 
13. dubna 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

16:30 
17:45 
19:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za živé a + kněze z našich farností 

VELKÝ PÁTEK 
 14. dubna 

Morkovice 
Prasklice 
Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

8:00 
12:00 
16:30 
17:45 
19:00 

Modlitba ranních chval 
Křížová cesta na Křéby 
Obřady Velkého pátku  
Obřady Velkého pátku 
Obřady Velkého pátku 

BÍLÁ SOBOTA 

15. dubna 

Morkovice 
Pačlavice 
Morkovice 

8:00 
19:30 
21:30 

Modlitba ranních chval 
Mše svatá 
Za farnost 

SLAVNOST 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

 16. dubna 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

Za farnost  
Mše svatá 
Za rodiče Fránkovy, 2 zetě a živou rodinu 
Slavnostní požehnání 

 

Ohlášky: Dnes můžete odevzdat kasičky „postní almužnu“.  V úterý navštívím nemocné. 

(Budu rád, když mi nahlásit, u koho se ještě mohu před velikonocemi zastavit) Ve středu 

po mši svaté vás zvu na faru na připomenutí pesachové večeře – na památku Ježíšovy 

poslední večeře s učedníky.  Připomínám klapání nejen pro ministranty od čtvrtka do 

soboty. Při návštěvě Božího hrobu můžete přispějte na pomoc křesťanům v Jeruzalémě. 

Velikonoční neděle - sbírka na Kněžský seminář. Při mši svaté v neděli Zmrtvýchvstání 

Páně se budou žehnat pokrmy. Víkendovka pro děti na faře v Pačlavicích 29.-30.4. 

příjezd od 14:30, hry, opékání, společné zážitky. (přípěvek 50,-kč, spacák, špekáčky 

s sebou) 
 

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

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

SVATÝ TÝDEN - Zelený čtvrtek - V tento den si připomínáme ustanovení Nejsvětější 

svátosti a ustanovení kněžství. V liturgii se objevuje obřad mytí 

nohou. Je to vnější vyjádření rozhodnutí napodobovat Kristovu 

pokoru a ducha služebné lásky bez ohraničení. V Morkovicích bude 

kostel otevřen k modlitbě do 22:00.  

Velký pátek – Den ukřižování Ježíše Krista. Projevem naší účasti 

na Kristově utrpení je dnešní půst. Ráno se sejdeme v kostele 

v Morkovich k modlitbě ranních chval v 8:00. Ve 12:00 se sejdeme 

v Prasklicích u 1. zastavení a cestou na Křéby se pomodlíme 

křížovou cestu. Při obřadech Velkého pátku budeme uctívat kříž a 

modlit se za spásu celého světa. Po obřadech zahájíme novénu k Božímu Milosrdenství. 

V Morkovicích bude celou noc a následující den do 16:00 stráž u Božího hrobu. 

V ostatních farnostech podle rozpisu na který se, prosím, zapište! 

Bílá sobota - Ráno se sejdeme v kostele v Morkovich k modlitbě ranních chval v 8:00 a 

v 15:00 se ve všech farnostech pomodlíme novénu k Božímu milosrdenství. 

Noc ze soboty na neděli nazýváme: Velká noc. 
Liturgie začíná svěcením ohně a svíce, které jsou symbolem zmrtvýchvstalého Krista. Při 

liturgii obnovujeme svůj křest, při kterém jsme se sjednotili s Kristem, vstali jsme do 

nového života a se svící - světlem v ruce si uvědomujeme poslání, které z toho plyne. Při 

eucharistické liturgii tvoříme rodinu dětí Božích kolem jednoho stolu 
 

Od Velikonočního pondělí až do následující neděle budeme slavit v kostele v 

Morkovicích týden Božího milosrdenství. 

V promluvách si postupně připomeneme sedm svátostí. 

„Svátosti jsou viditelným znamením neviditelného uzdravení... Slavit svátosti 

znamená setkávat se velmi lidským způsobem s naším Bohem a s jeho láskou.“ 

 

 

V pátek 7.4.2017 jmenoval papež František nového pomocného 

biskupa Ostravsko-opavské diecéze. Je jím dosavadní generální 

vikář biskupství na severu, Mons. Martin David.  
 


