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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 17. ÚNORA 2019 
 

 

V úvodu k blahoslavenstvím vypravěč říká: „…pozdvihl oči ke svým učedníkům…“ Jako 

by všechna následující slova směřovala především k následovníkům Krista. Řecké 

citoslovce „ouai“ znamená „běda, hrůza“ a je opakem řeckého „makários“, což znamená 

„šťastný, blahoslavený, blažený“. Právě tato slova jsou adresována nám. Copak 

následovníci Krista nesmí být nasycení a šťastní? Jistě že smějí. Podstatné ale je, zda ve 

středu našeho zájmu leží nasycení, bohatství či zábava, nebo ochota vidět i jiné lidi, jejich 

bolest, jejich trápení a odvaha podat jim pomocnou ruku. Že to nebude asi populární? Ano, 

nebude. Ale Ježíš říká: jásejte, doslova skákejte radostí v ten den, protože to je nejlepší 

vstupenka do blízkosti Boží.   

 

1. čt. – Jer 17,5-8 * Jeremiáš prorokuje zkázu Jeruzaléma. Záchrana je možná, jestliže se 

nebude Izrael spoléhat na falešné jistoty. Je třeba se opřít o Boha.  

Žalm 1 * odp. Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina. 

2. čt. - 1 Kor 15,12.16-20 * Svatý Pavel odpovídá na otázku, co je to vzkříšení. Autor 

argumentuje tím, co někteří z apoštolů sami zažili – Ježíšovým vzkříšením. 

Evangelium - Lk 6,17.20-26 * Lukáš vypráví, co Pán hlásá. Jde o paralelu k Horskému 

kázání u Matouše. 

BOHOSLUŽBY OD 17. DO 24. ÚNORA 2019 
6. neděle v mezidobí 

17. února 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování za Boží milosti a ochranu 
Panny Marie 

pondělí 18. února  

 

Morkovice 17:30 Na poděkování za dar života a Boží 
pomoc 

úterý 19. února  

 

Morkovice 17:30 Na poděkování za dar života s prosbou o 
Boží požehnání 

středa 20. února --- ---  

čtvrtek 21. února 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá  
Mše svatá 
adorace 

pátek 22. února 

Stolce sv. Petra 

Morkovice 17:30 Na poděkování za 70 let života 

sobota 23. února 

sv. Polykarpa 

Morkovice 8:00 Za + Marii Najmanovou a živou rodinu  

7. neděle v mezidobí 
24. února 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování za dar života a za živou a 
zemřelou rodinu Pavelkovu 

 

Ohlášky: Dnes je sbírka na farnost. Příští neděli je sbírka HALÉŘ SVATÉHO PETRA. 

Dnes v neděli 17. února je na faře  v Morkovicích v 15:00 KARNEVAL pro děti. V neděli 

24. února bude na faře v Morkovicích v 15:30 beseda a promítání s panem Františkem 

Hanákem na téma: Austrálie. Mše svatá v Morkovicích nebude ve středu – mám setkání 

katechetů v Kroměříži, - ale v úterý.  

 

 

Volby do pastorační rady farnosti: Dnes po mši svaté dostanete každý (+15) jeden 

volební lístek s navrženými kandidáty do Pastorační rady. Vyberete a  zaškrtněte z 

navržených kandidátů: v Prasklicích – 1; v Pačlavicích – 2; v Morkovicích – 3. A 

odevzdejte dnes lístky v kostele.  

 
POUŤ – DO SEVERNÍCH ČECH 

Od středy 1. 5 do pátku 3. 5. pojedeme na farní pouť 

Ve středu navštívíme Horu Matky Boží v Králíkách, opravený kostel v Neratově a 

Benediktínský klášter v Broumově a obytujeme se v Hostelu U sv. Štěpána 

v Litoměřicích. 

Ve čtvrtek si prohlédneme místní katedrálu a navštívíme kostel Panny Marie 

Nanebevzaté v Mostě. Odpoledne se podíváme do opraveného kostela v Markvarticích 

a Kerharticích. Večer se vrátíme do Litoměřic. 

V pátek po snídani navštívíme Terezín, kostel v Čihošti (P. Josef Toufar)  a klášter  

v Želivě. Večer se vrátime do Morkovic.  

Cesta autobusem, 2x snídaně a 2x večeře a ubytování a některé vstupy. Cena 2.400 

Zálohu 1000,-Kč zaplatťe do konce února u paní Gremlicové. Částku můžete poslat i 

na účet 178572110/0300 

 

 Hledat Boha je dobrodružství. Nikdo z nás ale předem neví, kudy naše cesta 

k Bohu povede. Vydáváme se na cestu bez mapy, jako se vydali mudrci, kteří 

se přišli poklonit nově narozenému Kristu. Mnohdy máme možná dojem, že 

jsme sešli z cesty, že bloudíme a že jdeme oklikami. Jsme-li však rozhodnuti 

Boha najít, bude naše stezka v jeho očích vždycky přímá.Jediná věc nás může 

skutečně zavést na scestí, a sice že ztratíme z obzoru pevný cíl. Není-li jím 

Bůh, počítejme s tím, že promarníme hodně času. Nevíme-li už, kam 

směřujeme, vnitřně se unavíme a zestárneme. Máme-li však pořád Boha před 

očima, naše srdce si uchová mládí a svěžest. 

Víra je hvězdou, jež nás vede k cíli. 

Po všechny dny a noci života, 

ve všech údolích i na vrcholcích hor 

máme vždycky vztažný bod. 

 


