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Morkovice, Pačlavice a Prasklice
3. NEDĚLE POSTNÍ 15. BŘEZNA 2020

Bůh říká i dnes: „Dej mi napít!“ Jak fascinující obraz dialogu Stvořitele a stvoření.
Žena netuší, s kým mluví… Jak to, že stvoření netuší, že mluví se svým Tvůrcem? A je
myslitelný  takový  dialog  Boha  a  člověka?  Ale  ano,  Bůh  nás  pozval,  abychom
odpověděli na jeho volání,  zřekli  se zla, a tak „utišil“ i žízeň lásky, se kterou nám
vtiskl život.  

1.čtení. Ex 17,3-7 * Izrael vyšel z egyptského otroctví. Je na poušti, ale lidé stále 
pochybují, zda je Bůh dokáže zachránit, i když zakusili mocné vítězství nad Egypťany 
v Rákosovém moři.
Žalm: 95 * Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“
2.čtení: Řím 5,1-2.5-8 * List Římanům vysvětluje důsledky Ježíšovy oběti. Klíčový je 
pojem ospravedlnění z víry. Toto ospravedlnění však není naší zásluhou či schopností!
Evangelium: Jan 4,5-42 Na pozadí jednoduché zápletky otevírá evangelista diskusi,
která postupně odhaluje podstatu křtu, ale i podmínky jeho udělení a proces obrácení.

POSTNÍ TÝDEN OD 15. DO 22. BŘEZNA 2020
NEDĚLE 15. BŘEZNA 

3. NEDĚLE 
POSTNÍ

Prasklice
Pačlavice 
Morkovice

___
___
___

kostel otevřen 7:00 -8:30
kostel otevřen 8:30 -10:00
kostel otevřen 9:00 -11:30

pondělí 16. března Lk 4,24-30 --- Za + Jaroslava Navrátila a živ. rodinu
úterý 17. března

sv. Patrika
Mt 18,21-35 ---

středa 18. března Mt 5,17-19 ---
čtvrtek 19. března

sv. Josefa
Lk 2,41-51a --- Za  +  Jaroslavu  Žouželkovu,  rodiče,

manžela a živou rodinu
pátek 20. března Mk12,28-34

Morkovice
--- Za + Ludmilu Marečkovu a dceru

Zpověď  od 16:00 do 17:30
sobota 21. března Lk 18,9-14 ___

NEDĚLE 22. BŘEZNA 
4. NEDĚLE 

POSTNÍ

Prasklice
Pačlavice 
Morkovice

___
___
___

kostel otevřen 7:00 -8:30
kostel otevřen 8:30 -10:00
kostel otevřen 9:00 -11:30

Ohlášky: Mše svaté a všechny církevní akce jsou ZRUŠENY. Beseda 15.3.2020 v 
15.30 panem Františkem  Hanákem - Malajsie - Borneo – je ZRUŠENA.  
Mše svaté budu slavit na stanovený úmysl individuálně. Kdo by jste chtěli zapsanou 
intenci zrušit a nebo přesunout, dejte mi vědět na faře v tomto týdnu. (pondělí 10:00 – 
12:00; 16:00-17:00; středa 16:00 – 17:00)

O nedělích (pokud to bude stanoveno jinak) bude otevřen kostel k soukromé 
modlitbě. Prosím, aby jste přicházeli jednotlivě a dbali všech bezpečnostních 
opatření. 

Prosíme však, aby lidé starší 70 let či nemocní zůstali doma a nikam 
nechodili - a samozřejmě také ti, kteří mají jakékoliv příznaky nachlazení, 
rýmu atd. Nebojte se ale oslovit kněze a požádat o individuální návštěvu 
nemocných doma.

Prosíme, využijte tuto mimořádnou postní dobu ke společné 
modlitbě v rodinách. Ať je to růženec, křížová cesta, čtení Písma svatého – 
všechno lze krásně prožít doma i s dětmi. Obětujme vše za ukončení epidemie. 
Tak jak nám to doporučuje otec arcibiskup.

Informace o mimořádných opatřeních souvisejících se šířením koronaviru
Vláda kvůli šíření koronaviru vyhlásila ve čtvrtek 12. března 2020 pro celou
Českou republiku nouzový stav. V rámci mimořádných opatření se mimo jiné s
účinností od 13. března 2020 od 6.00 zakazují veřejné i soukromé akce s účastí
přesahující ve stejný čas 30 osob a to do odvolání. 

Z prohlášení českých a moravských biskupů
ze dne 12. 3. 2020:

„V souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet
účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné 
bohoslužby a další církevní akce.„ „Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si
tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do 
odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je 
možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. 
Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou 
v rámci možností otevřeny.“

BOHOSLUŽBY JSOU V     NAŠICH FARNOSTECH DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY  

Modleme se za všechny nemocné,
buďme připraveni pomoci těm, kdo pomoc potřebují, a nezapomínejme na

modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy.
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