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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

    SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 8. LEDNA 2017 
 

Křest nás začleňuje do těla církve, do svatého Božího lidu. A v tomto těle, v tomto putujícím 

lidu se od pokolení do pokolení předává víra: je to víra církve. Je to víra Marie, naší Matky, 

víra svatého Josefa, svatého Petra, svatého Ondřeje, svatého Jana, víra apoštolů a mučedníků, 

která sahá až k nám skrze křest. Je to řetězec předávané víry. To je velice krásné! Je to 

předávání svíce víry z ruky do ruky. Vy, rodiny, od Něho přijímáte světlo víry, abyste je předali 

svým dětem. Toto světlo dostáváte v církvi, v Kristově těle, v Božím lidu, který putuje každou 

dobou a na každém místě. Učte svoje děti, že není možné být křesťanem mimo církev, nelze 

následovat Ježíše Krista bez církve, protože církev je matka a nechává nás růst v lásce k Ježíši 

Kristu. (papež František) 

 

1.čtení. Iz 42,1-4.6-7 * Koho vlastně Boží služebník představoval? Křesťané jsou zajedno v 
tom, že je předobrazem Ježíše Krista a že tato starozákonní postava umožňuje správně 

interpretovat význam jeho života.  

Žalm: 29 * Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. 

2.čtení: Sk 10,34-38 * Ježíš si nedělá prostor pro sebe tím, že by se vlastní mocí zbavoval 

všech nepřátel a všech překážek, Ježíš svou mocí osvobozuje druhé. 

Evangelium: Mt 3,13-17 Náš úryvek především vypovídá o tom, kdo je Ježíš - Otcův Syn a 
zachránce hříšníků, který se staví mezi ně! 

 

BOHOSLUŽBY OD 8. DO 15. LEDNA 2017 
NEDĚLE 8. LEDNA  

SVÁTEK 
 KŘTU PÁNĚ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  
 

7:30 
9:00 

10:30 
 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování za dar života s prosbou 

o Boží požehnání a dar zdraví 

pondělí 9. ledna 

(1. týdne v mezidobí) 

Morkovice 17:30 
 

Za + rodinu Volkovu 

úterý 10. ledna  Morkovice 17:30 Za dar víry a ochranu Panny Marie  
středa 11. ledna Pačlavice 

Prasklice 
9:30 

17:00 
Mše svatá (domov důchodců) 
Mše svatá 

čtvrtek 12. ledna Morkovice 18:00 Adorace  
pátek 13. ledna 

 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Za živou a zemřelu rodinu Pektorovu 

sobota 14. ledna  

památka Panny Marie 

Morkovice 8:00 Mše svatá za členy živého růžence 

NEDĚLE 15. LEDNA  

2. NEDĚLE V 
MEZIDOBÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování     

Ohlášky:. Dne v neděli 8.1. v 15:00 jste zváni Vánoční koncert Dechové hudby 

HANAČKA  a pěveckého sboru CANTUS - v kostele v Morkovicích. Hry pro děti 

v Morkovicích budou v sobotu 14.1. od 13:30 na faře a od 15.00 v hale. Příští neděli bude 

sbírka na farnost. Tříkrálový koncert – v neděli 15. ledna 2017 v 15:00 v kostele 

v Morkovicích, učinkují žáci a učitelé ZUŠ. Prosím o pomoc při brigádě na faře v pátek 

13.1. od 15:00 a v sobotu od 9:00. Farní ples bude 4. února 2017 v kulturním domě 

v Pačlavicích, prosím o příspěvky do tomboly. Vstupenky je možno objednat u paní 

Gremlicové. Děkuji všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří jste pomáhali při 

tříkrálové sbírce a také vám všem, kteří jste přispěli. Farnost Šternberk zve na Hromniční 

pouť matek v sobotu 4.2. 2017, hlavním celebrantem je P. Josef Červenka, celý program je 

v areálu kostela. 

Pokřtít – my si představíme pramínek vody 

stékající po hlavě křtěného; původní řecký výraz 

však nese význam ponořit. Když se člověk ponořuje 

do vody, cítí ji po celém těle, je jí obklopen ze 

všech stran. V Ježíši, který se nechává ponořit do 

vody Jordánu, se věčné Boží Slovo „ponořuje“ do 

lidskosti – se vším, co ji tvoří. Vtělené Boží Slovo – 

Kristus - nestojí v zástupu hříšníků na břehu 

Jordánu, aby se jen zvenku nepatrně „otřel“ o 

lidskou bídu nebo ji trochu „ochutnal“. On se do ní 

„ponořuje“ přesně tak, jako se ponořuje do vod 

Jordánu. A už toto ponoření předznačuje celé 

tajemství vykoupení, které se dovrší smrtí a 

vzkříšením.  

Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil ... z vody, ale jednou vystoupí „na místo zvané Lebka, 

hebrejsky Golgota“ (Jan 19,17). Teď na Něj sestupuje Duch Boží, a tam na Golgotě on 

sám „odevzdá ducha“ (jak je psáno v originálu Jan 19,30), abychom i my konečně poznali 

Otce. Teď Otcův hlas zjevuje: „To je můj milovaný Syn...“, aby jednou všichni zatoulaní 

bratři mohli vyznat: „To byl opravdu syn Boží“ (Mt 27,54). Je třeba, abychom zcela splnili 

Boží vůli – jako se On ponořil do naší lidskosti a vzal na sebe všechno lidské, je třeba a je 

Boží vůlí, abychom se i my „všichni, pokřtění v Krista, oblékli v Krista“ (srov. Gal 3,27) a 

v Jeho způsob života. 
 

Z homilie papeže Františka  

Mudrci představují portrét věřícího, tedy člověka, kterému se stýská po Bohu a který cítí, 

že mu chybí domov, nebeská vlast. Jsou obrazem všech těch lidí, kteří si ve svém životě 

nedali umrtvit srdce. Svatý stesk po Bohu plyne z 

věřícího srdce, které ví, že evangelium není minulá, 

nýbrž přítomná událost. Svatý stesk po Bohu nám 

umožňuje mít oči otevřené před každým pokusem o 

redukování a ochuzení života. Svatý stesk po Bohu 

je věřící paměť, která se vzpírá prorokům zkázy. 

Tento stesk je tím, co uchovává naživu naději věřící 

obce, která týden co týden úpěnlivě prosí slovy: 

„Přijď, Pane Ježíši!“ 

 

http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=8&m=1&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=8&m=1&r=2017

