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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

5. NEDĚLE POSTNÍ 18. BŘEZNA  2018 
 

 

Poutníci – pohané – byli zvědaví a chtěli se setkat s kontroverzní osobností. Jejich 

zvědavost se chce pobavit na dramatu člověka ohroženého smrtí. Tohle Kristus naprosto 

nepřijímá. Proto Pán odpoví: „Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, 

tam bude i můj služebník.“ Tato odpověď však platí i dnes. Setkat se s Kristem lze! Ale 

nikoli jen pro zvědavost. Je třeba se nejprve rozhodnout, zda ho chceme následovat. Pak se 

s ním setkáme.  

1.čtení: Jer 31,31-34* Izrael - lid mající s Bohem smlouvu. Porušením příkazů smlouvy 

přestává dokument platit a Bůh odstupuje od ochrany. Izrael ale porušuje smlouvu téměř 

nepřetržitě. Může tento stav změnit Bůh? 

Žalm: 51* Stvoř mi čisté srdce, Bože! 

2.čtení: Žid 5,7-9* Ježíš je nový velekněz přinášející jednou provždy oběť otevírající nám 

nebe. Evangelium – Jan 12,20-33* Ježíš ví, co ho čeká, ale také ví, jak zásadní je projít 

touto hodinou záchrany. 
 

BOHOSLUŽBY OD 18. DO 25. BŘEZNA 2018 
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) 
pondělí 19. března 

sv. Josefa 

Pačlavice 
Morkovice  

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Za + Ludmilu Marečkovu, 2 dcery a DO 

úterý 20. března --- ---  

středa 21. března Morkovice 17:30 Za + rodinu Krčmářovu, kmotru a za 
živou rodinu Dvořákovu 

čtvrtek 22. března 

 

Prasklice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Svátost smířeni 
Mše svatá 
adorace 

pátek 23. března  

 

Morkovice 
Morkovice 

17:00 
17:30 

Křížová cesta 
Za Boží požehnání pro kmotřence 

sobota 24. bžezna  

 

Morkovice 8:00 Za + Marii Plátkovou, DO a ke cti sv. 
Dismase 

NEDĚLE 25. BŘEZNA  
 

KVĚTNÁ 
NEDĚLE 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Pačlavice 
Morkovice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
14:00 
15:00 

15:30 

Za farnost 

Mše svatá 
Za živou a + rodinu Shromáždilovu 
svatá zpověď 
Křížová cesta (ženy) 
svatá zpověď 

 

Ohlášky: Dnes je sbírka na farnost. Dnes v neděli 18. 3. bude v 17:00 setkání 

biřmovanců na faře v Morkovicích. Příští týden můžete odevzdat v kostele  pokladničky 

k postní almužně. Příští víkend bude modlitební triduum MM. V pátek a v sobotu po mši 

svaté, v neděli od 15:00 – křížová cesta. Příští neděle je květná, přineste si do kostela 

kočičky, žehnání a průvod s ratolestmi začna jako obvykle v Morkovicích na náměstí. 

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

každého znás.  

Děkanátní setkání mládeže se uskuteční v sobotu 24. 3. 2018 na AG v Kroměříži. 

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: 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  

 

Pouť ke cti Panny Marie Bolestné 
V pátek 23. 3. 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. 
 

 


