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3 .  N E DĚL E  P O S T N Í  7 .  BŘE Z N A  2 0 2 1  
Úklid nepatří mezi oblíbené lidské činnosti. Ale je potřebný. A to, jak úklid domu, tak 
úklid duše. Zlý duch se nás sice snaží přesvědčit, že zlo do našeho života patří. Ale zlo 
je v našem životě stejně cizorodé jako špína v domácnosti či bacil v lidském těle. 
Udělejme tedy všechno, co můžeme pro své zdraví, pro svou důstojnost a krásu 
a pravidelně dávejme Ježíšovi prostor, aby nás při zpytování svědomí a ve svátosti 
smíření osvobodil ode všeho zlého.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. čtení: Ex 20,1-17 Jeden z originálních textů Desatera je součástí smlouvy, kterou 
uzavřel Bůh s lidmi. Jednejte podle přikázání a dobře se vám povede. 

Žalm: 19 odpověď: Pane, ty máš slova věčného života. 

2. čtení: 1. Kor 1,22-25 Moc a moudrost Kristova se nepodobá moci a moudrosti světa.  

Evangelium: Jan 2,13-25 Chrám, kde přebývala Boží přítomnost je předobrazem církve, 
která zpřítomňuje Krista i každého křesťana v jehož duši má Kristus pevné místo. 
 

BOHOSLUŽBY OD 7. BŘEZNA DO 14. BŘEZNA 2021 

7. března 
3. neděle postní 

Prasklice 
Pačlavice 

Morkovice  

8:00 
9:15 

10:30 

mše svatá 
Za + rodiče Žourkovi a za posilu pro rodiče Hladké 

Za farníky 
pondělí 8. března --- --- --- 

úterý 9. března Morkovice 17:00 
17:30 

křížová cesta  
Na poděkování a za Boží ochranu 

středa 10. března Morkovice 17:30 Za + Andělu Hanákovou, manžela a DvO 

čtvrtek 11. března Prasklice 
Pačlavice 

16:30 
17:30 

mše svatá 
mše svatá 

pátek 12. března Morkovice 17:00 
17:30 

křížová cesta (vedou rodiče s dětmi) 
Za rodinu Pátikovu 

sobota 13. března Morkovice 8:00 Za rodinu Slezáčkovu a Molínkovu 

14. března 
4. neděle postní 

Prasklice 
Pačlavice 

Morkovice  

8:00 
9:15 

10:30 

mše svatá 
Za rodinu Pavlíkovu a Bauerovu 

Na poděkování za dar života a za zdraví 

 

Ohlášky:  

Otec arcibiskup Jan nás vybízí k důslednému dodržování bezpečnostních 
pravidel. Do kostela je potřeba nosit respirátor, desinfikovat si ruce, 
dodržovat bezpečnostní rozestupy, hromadně nezpívat a přijímat eucharistii 
do dlaně. Prosím všechny o ohleduplnost k ostatním lidem. Nedodržování 
pravidel by mohlo vést k uzavření kostelů. 

Průběžně se mi hlásí noví lidé, kteří se aspoň na pár dní zapojují do iniciativy 
postních dní bez alkoholu. Je to milé a přeji všem radost z dobré věci. 

Křížové cesty se konají v úterý a pátek půl hodiny přede mší svatou.  

V pátek 12.3. mají křížovou cestu rodiče s dětmi. Prosím, rodiče, kteří 
v minulosti tuto křížovou cestu vedli, aby se mi ozvali na domluvu. Další křížové 
cesty povedou ve středa 17.3. muži a v pátek 26.3. modlitby matek. 

Protože není možné vyučovat náboženství ve škole, zvu děti školou povinné 
na páteční bohoslužby. Minulý pátek přišly čtyři děti. Byl bych rád, kdyby se 
k nim přidaly i další. Pro ty, kdo nemohou přijít, budeme mši svatou vysílat na 
YouTube. Připomínám, že rodiče s dětmi mohou sledovat i stránky P. Romana 
Vlka, který pro školáky připravuje krátká videa na téma nedělních evangelií. 
Najdete je na YouTube pod názvem Vlčí doupě. 

V sobotu 13.3. je výroční den zvolení papeže Františka, který je teď 
na apoštolské cestě v Iráku. Mysleme na něho v modlitbách. 

Svátost smíření. Nevím, jestli nám nějaké opatření nezakáže obvyklé zpovídání 
před Velikonocemi. Využijte, proto prosím toho, že se zpovídá před každou 
mší svatou ve všední den a nenechávejte svátost smíření až na svatý týden. 

Místenky na nedělní mši svatou v Morkovicích si můžete vyzvednout 
po bohoslužbách nebo po telefonické domluvě na faře. 

Přímý přenos nedělní a páteční mše svaté z Morkovic můžete sledovat 
na internetu na YOUTUBE na stránce Římskokatolická farnost Morkovice. 
Děkuji firmě Skamanet, která zajišťuje internetové připojení pro tyto přenosy.  

Účty našich farností, na které můžete posílat dary: Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  
Účty n Morkovice: 235 700 976 / 0600    Prasklice: 235 699 848 / 0600   M                    
Pačlavice:    23                Pačlavice: 235 700 490 / 0600 

 


