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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

KVĚTNÁ NEDĚLE 25. BŘEZNA  2018 
 

 

Chrámová opona oddělovala uvnitř chrámu prostor velesvatyně, kam směl vstoupit jen 

velekněz. Kristovou smrtí se otevírá nejposvátnější místo, kde přebývá Bůh. Již není prostorem, 

kam nikdo nesmí. Stává se místem, kam jsou všichni pozváni. Kristus je cesta i dveře vedoucí k 

samotnému Bohu.  

1.čtení: Iz 50,4-7 Prorok mluví o Hospodinově služebníku, který vysvobodí zajatý lid. Kdo to 

je, však tehdejším posluchačům zůstalo skryté…  

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

2.čtení: Flp 2,6-11* Boží Syn přijal lidskou podobu, ponížení a smrt jako způsob, jak zachránit 

člověka a ukázat míru Boží lásky! 

Evangelium – Mk 15,1-39* Pohanský setník pod kří- žem je první člověk Markova evangelia, 

který z toho, co zažil, vyznává: „Tento člověk byl opravdu syn Boží!“ 

BOHOSLUŽBY OD 25. BŘEZNA DO 1. DUBNA 2018 
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 (14:00-15:00) 
Křížová cesta (ženy) 

svatá zpověď (15:30-17:00) 
pondělí 26. března Morkovice  18:00 Za+Františku Štěpánkovu a za ž.a + rodinu 

úterý 27. března --- ---  
středa 28. března Morkovice 17:30 Za + Jaroslavu Žouželkovu, rodiče, 

manžela a živou rodinu 

ZELENÝ ČTVRTEK 
 29. března 

 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

16:30 
17:45 

19:00 

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

VELKÝ PÁTEK 
30. března  

 

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 
sobota 31. bžezna  

 

Morkovice 
Pačlavice 
Morkovice 

8:00 
19:30 

21:30 

Modlitba ranních chval 
Mše svatá 
Za rodiče Frankovy,2 zetě, DO a živ. rod. 

SLAVNOST 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  

PÁNĚ 
 1. DUBNA  

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za farnost  
Slavnostní požehnání 

 

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

nemocné u kterých jsem nebyl. (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. Od pátku se budeme modlit 

novenu k Božímu milosrdenství. 

 

Vedení nedělních křížových cest: 25.3. modlitby matek, 30.3. Velký pátek - 12:00 KC 

na Křéby.  

 

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI  

V NEDĚLI 25.3.  

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

Morkovice od 15:30 – 17:00 

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

 
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 darú Ducha svatého 
. 


