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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. LEDNA  2019 
 

 

Radostná zpráva: „Dnes se naplnilo dávné proroctví, že Bůh 

zachrání svůj lid!“ Od příchodu Ježíše stále platí toto slovo. 

Neznamená to, že máme podlehnout bezstarostnému 

nicnedělání. Bůh nás pozval a nabídl nám cestu svého 

Zákona. Nejde mu o vystrašení člověka, ale touží ho 

zachránit. Udělal pro to velmi mnoho. Nyní čeká na naši 

odpověď.   

 

1. čt. – Neh 8,2-4a.5-6.8-10 * Slavnost nového začátku – v 5. stol. př. Kr. se po více 

jak 100 letech podaří obnovit jak chrám v Jeruzalémě 

Žalm 19 * odp. Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život. 

2. čt. - 1 Kor 12,12-30 * Nesrovnalosti v komunitě přiměly svatého Pavla, aby pečlivě 

vysvětlil, jak se jednotliví lidé vzájemně doplňují, a stejně pracuje i Duch svatý v nás. 

Evangelium - Lk 1,1-4; 4,14-21 * Ježíš nyní veřejně vystupuje v moci Ducha, jak 

dokládá i citace proroka 

 

BOHOSLUŽBY OD 27. LEDNA DO 3. ÚNORA 2019 
3. neděle v mezidobí 

27. ledna 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Za farnost 
Mše svatá 
Za + Pavla Koňarika, rodiče, sourozence 
a živou rodinu 

pondělí 28. ledna  

sv. Tomáše Akvinského 

Morkovice 17:30 Za + P. Bohumila Štěpánka, P. Josefa 
Štěpánka a P. Josefa Piknu 

úterý 29. ledna  --- ---  
středa 30. ledna Morkovice 17:30 Za dar zdraví pro nemocnu osobu 

čtvrtek 31. ledna 

sv. Jana Boska 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá  
Mše svatá 
adorace 

1. února 

1. pátek v měsíci 

Morkovice 17:30 Za ministranty 

sobota 2. února 

Uvedení Páně do chrámu 

Morkovice 8:00 Za živé a + členy živého růžence  

4. neděle v mezidobí 
3. února 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Za farnost 
Mše svatá 
Za + Jaroslava Churého, rodiče , 
sourozence a živou rodinu 

 

 

Ohlášky: Dnes odpoledne v 15:00 v Morkovicích MM a přednáška – jsou zvány i 

maminky z ostataních farností. Farní ples bude v sobotu 9. února  2019 v kulturním domě 

v Pačlavicích. Prosíme o dary do tomboly. Vstupenky na ples si můžete koupit u paní 

Gremlicové. V sobotu při mši svaté v Morkovicích bude žehnání svící, (v Prasklicích a 

v Pačlavicích v neděli) doneste si svíce, které pro vás budou znamením, že máme 

chodit ve světle Kristově. V neděli 3. února budu udělovat svatoblažejské požehnání. 

Nemocné navštívím až v pátek 8. února a budu udělovat pomazání nemocných. Příští 

neděli 3. ledna v 15:00 bude na faře v Morkovicích beseda a promítání s panem 

Františkem Hanákem na téma: Nový Zéland. V sobotu 2. února bude ve Šternberku 

Hromniční pouť matek, mši sv. v 10:00 bude mít pomocný biskup Josef Nuzík.  

 

Volby do pastorační rady farnosti: Dnes v neděli 27. 1. proběhnou v našich farnostech 

volby do pastorační rady. Každý farník starší 15. let dostane volební lístek a může na něj 

napsat šest (tři) kandidátů do PRF. Lístky odevzdáte dnes a nebo v následujícím týdnu do 

připravené schránky v kostele. Volební komise – paní Gremlicová a paní Fojtíková - poté 

sečte odevzdané hlasy a z navržených kandidátů - ti bude budou nejdříve oslovení, zdali 

chtějí být členy PRF – bude sestavena volební kandidátka. Pak vyberete členy pastorační 

rady. 

 
Volby do pastorační rady  

Pastorační rada se ustavuje na dobu 4 let.  

Volební právo:  

1. právo volit má každý katolík starší 15 let příslušející do farnosti,  

2. právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit a který je ochoten plnit 

úkoly pastorační rady.  

 
Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým 

společenstvím věřících podle slov: "Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši" (Sk. 4,32). 

Pro plodnou činnost pastorační rady je společná modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi 

zúčastněnými základním předpokladem. Připravenost k spolupráci, k vzájemného naslouchání 

a prozumění je nezbytná.  

 
Pastorační radu tvoří:  

1. farář,  

2. 2 až 6 členů zvolených farním společenstvím  

3. 2 až 6 členů jmenovaných farářem dle jeho uvážení (stejný počet jako zvolených) 

 

Modlitební Triduum Matek: 

neděle 27. 1. v 15. hod modlitby matek v kostele před Nejsvětější svátostí. 

Po skončení bude přednáška na faře v Morkovicích 

podle exhortace papeže Františka "GAUDETE ET EXSULTATE", pod názvem 

SVATOST ZNAMENÁ ŽÍT Z RADOSTI KŘESTANSTVÍ 
Přednáší: ing. Eva Blešová 

Zveme nejen maminky z MM, ale i další zájemce. Konec cca 18.00 


