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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 3. ÚNORA 2019 
 

 

X. FARNÍ PLES 
V sobotu 9. února v KD v Pačlavicích 

Hraje hudební skupina MORKOVČANKA 
Tombola  a občerstvení 

Vstupné 120,-Kč 
 

1. čt. – Jer 1,4-5.17-19* Úvod knihy je popisem povolání, tedy předání mandátu. Prorok 
Jeremiáš začal působit v roce 626 př. Kr. 

Žalm 71 * odp. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. 
2. čt. - 1 Kor 12,31 – 13,13* Ale nejdůležitější ze všeho není služba skrze dary, ale postoj ryzí 
lásky 

Evangelium - Lk 4,21-30* Ocitli jsme se na začátku Ježíšova veřejného vystoupení, jsme v 
jeho rodišti, v nazaretské synagoze, kde Kristus právě přečetl úryvek proroka Izaiáše. 

BOHOSLUŽBY OD 3. DO 10. ÚNORA 2019 
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 

pondělí 4. února  

 
Morkovice 17:30 Na poděkování za dar života a víry 

s prosbou a Boží pomoc a ochranu 
úterý 5. února  

sv. Agáty 
---- ---  

středa 6. února 

sv.Pavla Mikiho a druhů 
Pačlavice 
Prasklice 
Prasklice 

9:30 
13:00 
17:00 

Mše svatá (domov důchodců) 
Zahájení adoračního dne 
Za duše zemřelých dárců 

čtvrtek 7. února 
 

Pačlavice 
Pačlavice 
Morkovice 

16:00 
17:00 
18:00 

svátost smíření 
Mše svatá  
Mše svatá 

pátek 8. února 

(pomazání nemocných) 
Morkovice 
Morkovice 

16:30 
17:30 

svátost smíření 
Za + Pavla Hradečného, rodiče a DO 

sobota 9. února Morkovice 8:00 Prosba za + rodiče a sestru  

5. neděle v mezidobí 
10. února 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za + Josefa Albrechta a za živou a + 
rodinu  Albrechtovu a Ryškovu 

 

Ohlášky: Dnes odpoledne v 15:00 bude na faře v Morkovicích beseda a promítání 
s panem Františkem Hanákem na téma: Nový Zéland. V pátek 8. února navštívím nemocné 
a budu udělovat svátost pomazání nemocných. (V sakristii nahlaste, kdo z vašich blízkých 
by chtěl tuto svátost přijmout.) 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.  
 

Volby do pastorační rady farnosti: Dnes ještě můžete odevzdat volební lístky pro 
volbu do pastorační rady. Volební komise – paní Gremlicová a paní Fojtíková – během 

týdne 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. 
 

11. února je svátek Panny Marie Lurdské a také Světový den nemocných 
Svátost Pomazání nemocných se bude udělovat v našich farnostech: 

V Morkovich v pátek 8. února při mši svaté 

V Pačlavicích a v Prasklicích v neděli 10. února při mši svaté 
 

MŠE SVATÁ NA JEZÍRKU BUDE V PONDĚLÍ 11. ÚNORA V 15:30 
 

Kdo chcete příjmout tuto svátost zapište se v sakristii: jméno, bydliště a rok narození. 
Svátost nemocných přijímají vážně nemocní a starší věkem - od 60 let. 

Je důležité, aby člověk byl v milosti posvěcující a přijal eucharistii 

 
Adorační den farnosti Prasklice - středa 6. února 2019 

 
- Zahájení ve 13:00 výstav NSO.  
- V 15:00 modlitba korunky k Božímu 

milosrdenství  
- V 17:00 ukončení adorace a mše svatá  

Zapište se na adorační službu. Tento den je dnem 
modliteb za naší farnost a den modliteb farnosti za 
bohoslovce v semináři. 
 
 

Sbírky v lednu  2019 Morkovice Pačlavice Prasklice 

Nový rok 1. ledna 6.332,- 3.142,- 1.290,- 

neděle 6. ledna 10.892,- 2.090,- 550,- 

neděle 13. ledna 7.680,- 2.760,- 815,- 

neděle 20. ledna - sbírka 16.203,- 10.718,- 1.580,- 

neděle 27. ledna  7.050,- 2.306,- 2.190,- 

 


