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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

3. NEDĚLE POSTNÍ 24. BŘEZNA 2019 
 

 

„…všichni podobně zahynete“ Slova dnešního evangelia nezní příliš povzbudivě. Mnozí si 

leckdy připadáme jako „uschlý strom“. Zní „poraž ho“ i na naši adresu? Autoři Nového 

zákona však apelují na jinou skutečnost. Po určitém nadšení, které víra přináší, často 

přichází zevšednění. Bůh a jeho evangelium zapadnou mezi mnoho našich všedních 

povinností. On ale zůstává dárcem života, smyslu i radosti. On vede k osvobození, on 

pracuje s každým člověkem velmi osobně. On i dnes vysvobozuje, uzdravuje a vede ke 

svobodě svůj lid, tedy i nás. 

     

 

1. čt. – Ex 3,1-8a.13-15 * Mojžíš utekl z Egypta a žije daleko od svého národa. Po mnoha 

letech Bůh Mojžíše oslovuje. Tak začíná příběh vysvobození Izraele z egyptského otroctví. 

Žalm 103 * odp. Hospodin je milosrdný a milostivý 

2. čt. - 1 Kor 10,1-6.10-12 * Události z dějin Izraele Pavel nově aktualizuje pro život 

křesťanů. Přes velké skutky Boží milosti je každý křesťan vystaven nebezpečí promarnění 

těchto darů. Evangelium - Lk 13,1-9 * Boží dobrota je v tom, že Bůh dává příležitost k 

obrácení a nějakou dobu čeká, zda ji člověk využije. 

 

BOHOSLUŽBY OD 24. DO 31. BŘEZNA 2019 
NEDĚLE 24. BŘEZNA  

3. NEDĚLE  
POSTNÍ 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za+Metoděje Najmana,2.rodiče a ž. rod. 
Křížová cesta (modlitby matek) 

pondělí 25. března 

Zvěstování Páně 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Za + rodiče, 2 zetě a pravnuka 

úterý 26. března Prasklice  17:30 Mše svatá 
středa 27. března Morkovice 17:30 Za + Marii Obručovu, manžela, dceru, 

vnuka a živou rodinu 

čtvrtek 28. března Morkovice 18:00 adorace 
pátek 29. března 

 

Morkovice 
Morkovice 

17:00 
17:30 

Křížová cesta  
Za + rodinu Krčmářovu, kmotřenku 
Vlastu a živou rodinu Dvořákovu 

sobota 30. března Morkovice 8:00 Za + Rudolfa Lechnera 

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) 

 

Ohlášky: Malé úkoly na postní dobu jsou v kostele v Morkovicí vzadu na nástěnce – 

inspirace pro každého z nás. V sobotu 30.3. bude v Pačlavicích ještě jedna brigáda na 

kostele. Děkuji moc všem, kteří jste přišli na brigádu včera. Druhé setkání semináře 

duchovní obnovy bude ve středu v 18:30 na faře v Morkovicích. Modlitební triduum 

matek 29.3.-31.3.2019 ve farnosti Morkovice: pátek 17.00 - křížová cesta matek / přede 

mší sv./ sobota - po mši sv. /cca 8.45 hod./ neděle - přijďte maminky na křížovou cestu 

mladých a po ní se krátce pomodlíme MM. Příští neděli se mění čas! 

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 

 – farnost Švábenice nás zve 13. 4. 2019 na duchovní obnovu, kterou povede P. Vojtěch 

Kodet, O.Carm. Program máte na nástěnce, je třeba se závazně přihlásit do 24.3. – Zapsat 

se na přihlašovací list – vzadu v kostele. (počet účastníků je omezen) 

 

Vedení nedělních křížových cest: 24.3. modlitby matek 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 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Slavnost Zvěstování Páně, která se připomíná devět měsíců 

před Vánocemi (25. 3.), vznikla z biblického vyprávění, v 

němž archanděl Gabriel zvěstuje Marii narození Ježíšovo. O 

této události pojednává Lukášovo evangelium  Lk 1,27-38     

 
 

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. 

 


