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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. LEDNA  2018 
 

 

Velmi podobný text povolání jsme slyšeli minulou neděli, jen ho vyprávěl sv. Jan. Lze 

tedy srovnávat pohled dvou autorů. Co je společné? U sv. Jana je vidět více aktivita 

učedníků, Marek zdůrazňuje, že Ježíš oslovil následovníky jako první. V realitě života 

je to velmi podobně. Nelze jasně odlišit, jak moc to byl nejprve Pán a do jaké míry 

hledání učedníka. Ale jasné je, že následovník je ochoten hledat Boha a za Kristem jít. 

A Bůh toto hledání nenechá bez reakce. 

 

 

1.čtení: Jon 3,1-5.10 * Prorok Jonáš jde, ač nerad, do Ninive. Prochází jím a Ninivané 

reagují. Jenže toto právě Jonáš nechtěl. Jeho pohled na spravedlnost je jiný než 

Hospodinův. 

Žalm: 25* Ukaž mi své cesty, Hospodine! 

2.čtení: 1 Kor 7,29-31 * Výzva v listě Korinťanům je stále aktuální: „Žijte, jako by 

věci tohoto světa měly zítra skončit.“  

Evangelium – Mk 1,14-20 * Ježíš navazuje na Jana Křtitele, tradice Starého Zákona… 

Své působení spojuje s konkrétními lidmi - napřed je povolal. 
 

BOHOSLUŽBY OD 21. DO 28. LEDNA  2018 
3. neděle v mezidobí 

21. ledna 

Prasklice  
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 
10:30 

Mše svatá  
Mše svatá 
Za+Josefa Albrechta a za živ. a+rodinu 

pondělí 22. ledna Morkovice 17:30 Za + Jarmilu Churou, manžela a děti  

úterý 23. ledna --- ---  
středa 24. ledna 

sv. Františka Saleského 

Morkovice 17:30 Za rodinu Kunetkovu 

čtvrtek 25. ledna 

obrácení sv. Pavla 

Pačlavice 
Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

16:30 
17:00 
18:00 
18:00 

adorace za naší vlast 
Mše svatá 
Mše svatá 
adorace za naší vlast 

pátek 26. ledna  

sv. Timoteje a Tita 

Morkovice 17:30 Za + dceru a za živou rodinu Cihelkovu 

sobota 27. ledna 

památka Panny Marie 

Morkovice 8:00 Mše svatá 

4. neděle v mezidobí 

28. ledna  
Prasklice  
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá  
Mše svatá 
Za živou a + rodinu Pektorovu 

 

Ohlášky: Dnes je sbírka na farnost. Při dobrovolném vstupným na opravu věže 

v Morkovicích se vybralo 8.450,-Kč. Moc děkuji všem, kteří jste přispěli i všem 

organizátorům koncertu. Příští víkend bude modlitební triduum matek - pátek 26.1. 

po mši svaté; sobota 27.1. po mši svaté a v neděle 28.1. po mši svaté. 

  V neděli 28.1. bude v 17:00 setkání biřmovanců na faře v Morkovicích. Farní ples 

bude v sobotu 3. února 2017 v kulturním domě v Pačlavicích. Vstupenky na ples si 

můžete objednat a nebo koupit u paní Gremlicové.  Dary do tomboly můžete přinést na 

faru v Morkovicích.  

 

Biřmování v Morkovicích 

bude v neděli 15. 4. 2018 při mši svaté v 10:30. 
 

 

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018 

CELKOVÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA CHARITĚ KROMĚŘÍŽ 

ČINILA 1 204 213,- Kč. 

Celkem v obcích našich farností se vybralo 88. 568,-Kč 

Prasklice 10 740 

Morkovice 61 606 

Pornice 5 243 

Lhota u Pačlavic  3 891 

Pačlavice 7 088  

 

Charita Kroměříž ze srdce děkuje všem vedoucím i 

koledníkům za čas, obětavost, lásku, kterou věnovali a 

rozdávali lidem. Děkujeme i všem dárcům za jejich  

vlídné přijetí a finanční příspěvky. 

 

Modlitba za jednotu křesťanů 

Bože všech národů, nauč nás, jak  

jít vstříc svým bratřím a sestrám z jiných církví. 

Dej, ať jsme toho schopni s otevřeným srdcem, 

abychom se dokázali učit od všech církví a kultur. 

Prameni a zdroji vší jednoty, 

daruj nám jednotu, kterou si pro nás Kristus přeje. Amen. 
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