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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

4. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA  2018 
 

 

Text evangelia patří k základu křesťanství: „Bůh tak miloval svět…“ Tolikrát byl Bůh 

zobrazován jako přísný soudce bdící nad každou chybou člověka. A nyní Boží Syn říká: 

„Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho 

spasen.“ Cílem Ježíšovy mise je záchrana člověka. Dotýkáme se zde podané ruky, kterou 

nám sám Bůh nabízí. Druhé čtení to ještě zdůrazní: „Milostí jste tedy spaseni skrze víru. 

Není to vaší zásluhou, je to dar Boží!“   

 

1.čtení: 2 Kron 36,14-16.19-23* Doba po roce 612 př. Kr. Izraelité skrze politikaření 

hledají řešení, které však končí odvedením do zajetí, z něhož byli propuštěni po 70 letech 

perským králem Kýrem. 

Žalm: 137* Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás! 

2.čtení: Ef 2,4-10* Text je jedním z nejlepších shrnutí křesťanské víry! Všichni jsme 

propadli Božímu soudu pro své hříchy. Všimněme si vazby mezi Boží milostí a našimi 

skutky. Jsou důsledkem vykoupení. 

Evangelium – Jan 3,14-21* Janovo evangelium obsahuje několik křestních katechezí. 

Jednou z nich je rozhovor Ježíše s Nikodémem. Právě zde zaznívají asi vůbec nejznámější 

slova shrnující naši víru 

BOHOSLUŽBY OD 11. DO 18. BŘEZNA 2018 
NEDĚLE 11. BŘEZNA  

4. NEDĚLE  
POSTNÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice 

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

Mše svatá 
Mše svatá 
Za farnost 

Křížová cesta (mladí) 
pondělí 12. března  Morkovice  18:00 Za + Jarmilu Vítkovou, manžela a syna 

úterý 13. března --- ---  
středa 14. března Pačlavice 

Morkovice 
9:30 

17:30 
Mše svatá (domov důchodců) 
Za + Františku Sklářovu a živou rodinu 

čtvrtek 15. března 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 16. března  

 

Morkovice 
Morkovice 

17:00 
17:30 

Křížová cesta 
Za + Oldřicha Štěpánka manželku a DO 

sobota 17. bžezna  

Sv. Patrika 

Morkovice 8:00 Za + Jaroslava Navrátila 

NEDĚLE 18. BŘEZNA  

5. NEDĚLE  
POSTNÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

Mše svatá 
Za farnost 

Za živou a + rodinu Holečkovu 
Křížová cesta (muži) 

 

Ohlášky: Dnes 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.  

Děkanátní setkání se letos uskuteční v sobotu 24. 3. 2018 na AG v Kroměříž. Registrace 

bude probíhat od 14:00 a oficiální zahájení proběhne v 14:30. Na programu bude například 

mše svatá s o. Petrem Bulvasem, přednáška o genderu s Mgr. Petrem Dvořákem Ph.D., 

workshopy, diskuzní skupinky a křížová cesta, ale bude zde i prostor pro společné 

seznámení, povzbuzení, inspiraci a mnoho dalšího. 

  

Vedení nedělních křížových cest: 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. 

 

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI  

V NEDĚLI 25.3. - Pačlavice od 14:00 do 15:00 - P.Karkoszka  P. Ston.  

V Morkovicích v 15:30 – 17:00 

Zpovědníci: P. Hlavica, P. Lambor, P. Altman, P. Kulíšek, P. Ston.  

VE STŘEDU 22.března. - Prasklice od 17:00 P. Jan Ston  

 

 

 BIŘMOVÁNÍ - MODLITBA  

Duchu Stvořiteli, obnov mě 

Duchu lásky, dej mi věrnost 

Duchu pravdy, vzdal ode mě lež a pokrytectví 

Duchu moudrosti, doveď mě k pravemu poznání 

Duchu síly, posilni mě 

Duchu světla, rozjasni mě   

Duchu pokoje, obnov svět. 

Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci… 

 

List o. biskupa Posáda -  děkanátních setkání mládeže a setkání mládeže v Panamě. 

Milí mladí přátelé, 

blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým ke 

společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se, Maria, 

neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom „neměli 

strach“ otevřít brány svého života druhým. Rád bych vás povzbudil, ať nemáte strach a 

přijedete na děkanátní setkání mládeže. 

Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem 

Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na setkání s 

vámi. Rád bych Vás také pozval na web signaly.cz, kde na Květnou neděli Sekce pro 

mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže. 

Myslím na vás v modlitbách, 

 

+ Mons. Pavel Posád, biskup delegát pro mládež 

 


