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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

1. NEDĚLE POSTNÍ 1. BŘEZNA 2020 
 

Vstupujeme do vzácného, posvátného času. Cílem postní doby je otevření nového 

pohledu, podobně jako při výstupu na vysokou horu. Možná to stojí určité přemáhání 

se, jde však o exercicie uprostřed běžného života. Ježíš v podobném procesu na poušti 

zakusil útok ducha Zla. Démon je velmi lstivý a útočí mnohem hlouběji, než se na 

první pohled jeví. Proto je třeba se Zlem nevést žádný dialog. Ježíš odmítá nabídky 

ďábla tím, že cituje Písmo, slovo nebeského Otce.   

 

1.čtení. Gn 2,7-9; 3,1-7 * Bůh tvoří člověka (adam znamená hebrejsky člověk) a dává 

mu úkol střežit zahradu. Ve třetí kapitole pojednává o zkoušce, ve které člověk 

selhává. 

Žalm: 51 * Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. 

2.čtení: Řím 5,12-19 * List Římanům vysvětluje velice systematicky, proč musel přijít 

Ježíš jako zachránce a jaký význam má ospravedlnění jeho obětí  

Evangelium: Mt 4,1-11 Ježíšovo veřejné působení začíná křtem v Jordánu. Vzápětí 

Ježíš odchází na poušť. Teprve po této postní přípravě na poušti vystoupí se svým 

poselstvím. 
 

BOHOSLUŽBY OD 1. DO 8. BŘEZNA 2020 
NEDĚLE 1. BŘEZNA  

1. NEDĚLE  
POSTNÍ 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za farnost 
Křížová cesta(Orel) 

pondělí 2. března  Morkovice 17:30 Za + Vladimíra Hanáka, manželku a živou 
rodinu 

úterý 3. března --- ---  
středa 4. března Morkovice 17:30 Za + živou a + rodinu Zdražilovu 

čtvrtek 5. března 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 6. března 

1. pátek v měsíci 

Morkovice 
Morkovice 

17:00 
17:30 

Křížová cesta  
Za + Miroslava Matouška a zemřelé  
sourozence s rodinami 

sobota 7. března Morkovice 8:00 Mše svatá 

NEDĚLE 8. BŘEZNA  

2. NEDĚLE  
POSTNÍ 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

Za farnost 
Mše svatá 
Za + rodiče,2 zetě, vnuka a živou rodinu 
Křížová cesta (ministranti) 

Ohlášky: I letos se můžete během postní doby zapojit do „Postní almužny“. Kasičky 

jsou k rozebrání v kostele. Malé úkoly na postní dobu jsou v kostele v Morkovicí 

vzadu na nástěnce – inspirace pro každého z nás. V pátek navštívím nemocné. „Den 

otevřených dveří“ do Církevní ZŠ v Kroměříži v úterý 10. března 2020 od 14 do 17 

hodin.  

Vedení nedělních křížových cest: 1.3. Orel Morkovice, 

8.3.ministranti, 15.3. muži, 22.3. senioři, 29.3. modlitby 

matek, 5.4. společenství mladých 10.4. 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. 

 Poselství papeže Františka k postní době  

 „Slovo je dar. Druhý člověk je dar,“ tak nadepsal papež František své poselství k 

letošnímu postu a předkládá věřícím tři témata vyvozená z podobenství o boháči a 

chudém Lazarovi (srov. Lk 16, 19-31). Na prvním místě nám toto podobenství z 

Lukášova evangelia připomíná, že druhý člověk je darem. Evangelista věnuje daleko 

větší pozornost zoufalé situaci Lazara, zatímco boháč zůstává téměř neviditelný. Bůh 

na Lazara nezapomíná, navzdory jeho bídné situaci. Postní doba je příhodným časem k 

tomu, abychom otevřeli dveře každému potřebnému a rozpoznali v něm Kristovu tvář. 

Každý život, s nímž se setkáváme, je dar, a zaslouží si přijetí, úctu a lásku, zejména je-

li slabý. Hřích oslepuje. Boháč je ztělesněním zkaženosti, způsobené hříchem, která 

se projevuje v lásce k penězům, marnivosti a pýše. Člověk, zkažený láskou ke svému 

bohatství, nevidí už nic jiného než sám sebe. Plodem přilnutí k penězům je tedy jistá 

slepota: boháč nevidí hladového chudáka, plného ran a sraženého k zemi ve svém 

ponížení. Ve třetím bodu nadepsaném Slovo je dar, papež František připomíná 

závěrečnou část podobenství, která se odehrává na druhém břehu. Právě k tomu nás 

odkazuje také obřad udílení popelce „Pomni, že jsi prach a v prach se obrátíš“, 

Teprve nyní si boháč povšimne také Lazara a prosí ho v podstatě o totéž, co mu sám 

na zemi upíral. Závěr podobenství je adresovaný všem křesťanům. „Mají Mojžíše a 
Proroky, ať je uposlechnou!“ Boháč nevěnoval pozornost Božímu slovu a to ho vedlo 

k zapomenutí na lásku k Bohu a posléze k pohrdání bližním. Boží slovo je životnou 

silou, která dokáže obracet lidská srdce a znovu je orientovat k Boží osobě. Zavírání 

srdce před darem Boha, který promlouvá, má za důsledkem uzavřenost srdce.  

Papež František. 
 

Sbírky v únoru  2020 Morkovice Pačlavice Prasklice 

neděle 2. února 6.651,- 4.913,- 910,- 

neděle 9. února 5.524,- 
4.619,- 

Jezírko - 927,- 
725,- 

neděle 16. února - na farnost 10.892,- 3.350,-  1009,-  

neděle 23. února - Haléř sv. Petra    12.275,- 4.764,- 1.819,- 

Výtěžek z farního plesu 28.700,- 



 

 
 


