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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

4. NEDĚLE POSTNÍ 31. BŘEZNA 2019 
 

 

Podobenství o milosrdném otci a dvou synech má řadu vrstev a vyvolává mnoho otázek. 
Který syn je nám podobnější? Nemá druhý syn pravdu? Nepodporuje Bůh lajdáky? V textu 
se opakuje téměř stejně znějící věta: „Veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase 
žije, byl ztracen, a je zas nalezen!“ Označení syna „byl mrtev“ zjevně neznamená 
schvalování jeho jednání, přesto ale otec dává každému svobodu. Svoboda, odvaha 
k pravdě a pokání přivedly syna zpět. Druhý syn, jakoby spravedlivý, nařkne otce 
z krutosti, ač všechen majetek má k dispozici. Fakticky poslušnost otci prožívá jako 
břemeno a svému bratrovi závidí, proto není schopen milosrdenství. Takový postoj 
vylučuje ze společenství lásky. 
     

 
1. čt. – Joz 5,9a.10-12* Izraelité po čtyřicetiletém putování pouští právě vstoupili do 
zaslíbené země a poprvé jedí z její úrody. 
Žalm 34 * odp. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. 

2. čt. - 2 Kor 5,17-21* Pro křesťana existuje stále určité napětí mezi tím, co žije tady na 
světě a mezi tím, co ho čeká v nebi.  
Evangelium - Lk 15,1-3.11-32 * Pro správné pochopení je třeba nezůstat jen u příběhu 
prvního syna. Srovnání reakce otce a jednání obou synů je zásadním momentem celého 
podobenství. 
 

BOHOSLUŽBY OD 31. BŘEZNA DO 7. DUBNA 2019 
NEDĚLE 31. BŘEZNA  

4. NEDĚLE  
POSTNÍ 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

Za farnoat 
Mše svatá 
Za+Oldřicha Štěpánka, manželku a živ. r. 
Křížová cesta (společenství mladých) 

pondělí 1. dubna --- ---  

úterý 2. dubna Morkovice 18:00 Za + Helenu Blešovu a za živ. a + rodinu 
středa 3. dubna --- ---  
čtvrtek 4. dubna Morkovice 18:00 adorace 
pátek 5. dubna 

 
Morkovice 
Morkovice 

17:30
18:00 

 

Křížová cesta  
Na poděkování za 80. let života 
s prosbou o Boží požehnání 

sobota 6. dubna --- ---  

NEDĚLE 7. DUBNA  

5. NEDĚLE  
POSTNÍ 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování za dar života 
Křížová cesta (děti z náboženství) 

 

Ohlášky: Malé úkoly na postní dobu jsou v kostele v Morkovicí vzadu na nástěnce – 
inspirace pro každého z nás. Děkuji moc všem, kteří jste přišli v sobotu v Pačlavicích na 
brigádu – uklidilo se víc jak polovina půdy kostela. Třetí setkání semináře duchovní 
obnovy bude 3.4. ve středu – první skupina v 17:00 a druhá skupina v 18:30 na faře 
v Morkovicích. Modlitební triduum matek bude dnes 31.3. ve farnosti Morkovice 

zakončeno krátkou modlitbou po křížové cestě. Od neděle do pátku budu mimo farnost. 
Když budete potřebovat službu kněze, obraťte se na Mariusze Karkoszku ze Zborovic 
– tel. 733 742 100.  
Ve farnosti Prasklice hledáme nového správce fary. Kdo by jste chtěli tuto službu převzít, 
přihlaste se u mne.  

Pouť ke cti Panny Marie Bolestné  PÁTEK 12. 4. 2019     

kostel sv. Mořice v Kroměříži     

9.30 hod. – pontifikální mše sv., celebrant Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 

SVÁTOST SMÍŘENÍ 7.00 – 11.00 hod. a 16.00 – 17.00 hod. 

 

Postní duchovní obnova:  

- V Kroměříži na AG s biskupem Mons. Josefem Nuzíkem v neděli 31.3. od 14:00 do 
17:00, viz. nástěnka nebo na www.credonf.cz 

  

Vedení nedělních křížových cest: 31.3. společenství mladých, 7.4. děti z náboženství, 
14.4. senioři, 19.4. 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. 
 

Setkání mladých z celé diecéze s otcem arcibiskupem Janem a pomocnými biskupy 
Antonínem a Josefem. 

Začátek v sobotu 13. 4. v 9.00 

Očekávaný konec v 16.30 

S sebou příspěvek 70,-Kč a jídlo na celý den 
Motto setkání: "Jsem služebnice Páně, ať se mi 
stane podle Tvého slova." (Lk 1,38) 

Oslava 34. Světového dne mládeže 
Předprogram: 

Možnost zúčastnit se pátečního předprogramu s přespáním v místě setkání.  

Více informací na: mladež.ado.cz 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
POUŤ – DO SEVERNÍCH ČECH 

Od středy 1. 5 do pátku 3. 5. pojedeme na farní pouť - cena 2.400 
Zálohu 1000,-Kč zaplatťe u paní Gremlicové. Částku můžete poslat i na účet 
178572110/0300 
Ještě jsou 2 volná místa. 

 


