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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

3. NEDĚLE POSTNÍ 4. BŘEZNA  2018 
 

 

„Jak nám dokážeš, že toto smíš dělat?“ ptají se židé Ježíše, pobouřeni jeho 

provokativním chováním. To mohl dělat pouze prorok, kterého však Izraelité neměli 

již několik století! Umí ho ještě poznat? Jaké znamení musí vykonat, aby přesvědčil? 

A o čem přesvědčil? O Bohu, který nepřestal mít dějiny pevně v rukou, kterému lidé a 

jejich osud stále leží na srdci! Kristova smrt bude mít význam pouze ve spojení se 

vzkříšením, nejen jako zázrak, ale především jako míra Boží lásky k člověku. Tam, 

kde se úplně zřítí lidská naděje, vyvstane zcela nová naděje Boží.   

 

1.čtení: Ex 20,1-17 * Čteme Desatero v jeho originální podobě. Bůh nabídl své 

doprovázení Izraeli a nyní vyjadřuje své podmínky, za kterých bude Izrael chránit a 

provázet.  

Žalm: 19* Pane, ty máš slova věčného života  

2.čtení: 1 Kor 1,22-25 * Zde je v nejhutnější zkratce shrnuto, že křesťanství je něco 

jiného než náboženství, které si člověk vymýšlí. 

Evangelium – Jan 2,13-25 * Hned po zprávě o počátku Ježíšova veřejného vystoupení 

v Káně přichází scéna očištění chrámu. Jan začíná slovy o blízkosti Velikonoc, o 

Ježíšově horlivosti a proroctví o ukřižování a zmrtvýchvstání.  

BOHOSLUŽBY OD 4. DO 11. BŘEZNA 2018 
NEDĚLE 4. BŘEZNA  

3. NEDĚLE  
POSTNÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice 

7:30 
9:00 
10:30 
14:30 

Za farnost 
Za + Annu Trávníčkovou 
Za+Vojtěcha Horáka, rodiče a bratry.  

Křížová cesta (biřmovanci) 

pondělí 5. března  Morkovice  17:30 Mše svatá 

úterý 6. března --- ---  
středa 7. března --- ---  

čtvrtek 8. března 

sv. Jana z Boha 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 9. března  

Sv. Františky Římské 

Morkovice 
Morkovice 

17:00 
17:30 

Křížová cesta 
mše svatá 

sobota10. bžezna Morkovice 8:00 Za + Boženu Jančkovou a živou rodinu 

NEDĚLE 11. BŘEZNA  

4. NEDĚLE  
POSTNÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za farnost 

Křížová cesta (mladí) 

 

 

Ohlášky: Mládež farnosti Morkovice pořádá HRY PRO DĚTI – ve sportovní hale 

v Morkovicích - dnes v neděli 4.března v 15:00 (příspěvek na provoz haly je 30,-Kč) 

V neděli 11. 3. bude v 17:00 setkání biřmovanců na faře v Morkovicích. Malé úkoly 

na postní dobu jsou v kostele v Morkovicí vzadu na nástěnce – inspirace pro každého 

znás. Duchovní obnova pro mládež s P. Janem Balíkem od 9.do 11. 3. na AG 

v Kroměříži. (cena 300,- pro studenty AG – 200,-)  Přihlásit se můžete na 

www.agkm.cz, Den otevřených dveří na Církevní ZŠ v Kroměříži. 8.3. od 14:00 do 

17:00 

  

Vedení nedělních křížových cest: 4.3. biřmovanci, 11.3. mladí, 18.3. muži 25.3. 

modlitby matek, 30.3. Velký pátek - 12:00 KC na Křéby. V pátek je křížová cesta půl 

hodiny přede mší svatou. V Pačlavicích a Prasklicích budou křížové cesty v neděli po 

mši svaté. 

 

 BIŘMOVÁNÍ - MODLITBA  

 

Přijď, Duchu svatý! Přijď i do mého srdce!  

Naplň mě po okraj svou radostí, pokojem a božskou silou!  

Přijď a přebývej ve mně!  

Vyžeň z příbytku mého srdce všechny zlé myšlenky,  

všechen neklid, všechen smutek a strach.  

Duchu svatý, staň se mým nejlepším přítelem a rádcem.  

Veď mě, ať nikdy nesejdu z Božích cest.  

Ty sám mi vnukni myšlenky pokoje.  

Utěš mě ve smutku.  

Posiluj mě v pokušení.  

Zahřej mě, když moje láska vychládá. 

Ať zářím a stávám se pro druhé znamením Boží lásky.  

Přijď, Duchu svatý! 

 

Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci… 

 

 

 
Sbírky v únoru  2018 Morkovice Pačlavice Prasklice 

neděle 4. února 5.009,- 1.890,- 2.085,- 

neděle 11. února 6.396,- 
5.522,- 

Jezírko - 920,- 
650,- 

neděle 18. února - na farnost 9.538,- 3.290,- Lh. 600,- 754,-  

neděle 25. února - Haléř sv. Petra    9.809,- 2.995,- 815,- 

 

 

 

http://www.agkm.cz/

