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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

    2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. LEDNA 2017 
 

Ježíš přichází jako zachránce, mesiáš, na kterého židé čekají dlouhá staletí. Ale dosah 

Ježíšovy misie bude přesahovat hranice Izraele. První čtení mluví o „světle“ národů. Ježíš 

není zdatný politik nebo revolucionář, nešíří žádnou novou ideologii. Jeho klíčovým 

přínosem je vlastní dar života. Proto se v listě Židům cituje dnešní žalm s překladem: 

„Oběti ani dary jsi nechtěl, ale dal jsi mi tělo.“ Na svém těle ukazuje míru lásky Hospodina 

k jeho lidu. A jde ještě dál. Skrze oběť sebe sama dává život svému lidu. Proto ho Jan 

nazývá: obětní „Beránek Boží, který snímá hříchy světa“.  

 

1.čtení. Iz 49,3.5-6 * Ocitáme se uprostřed největšího útlaku Izraelitů v babylonském zajetí 

v 6. stol. př. Kr. V této chvíli Bůh zaslibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání. A 

nejenom, že zachrání Izrael, tento Služebník bude světlem všem národům!  

Žalm: 40 * Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. 

2.čtení: 1 Kor 1,1-3 * Po dva měsíce budeme číst z 1. listu svatého apoštola Pavla 

Korinťanům. Začínáme úvodem listu, pozdravem, který odráží základní vyznání víry 

křesťanů.  

Evangelium: Jan 1,29-34 Křest Ježíše Janovo evangelium popisuje v jiném světle než 

synoptici. Avšak i zde hraje zásadní roli. Popis křtu uzavírá klíčovým svědectvím víry v 

Krista. 

BOHOSLUŽBY OD 15. DO 22. LEDNA 2017 
NEDĚLE 15. LEDNA  

2. NEDĚLE V 
MEZIDOBÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  
 

7:30 
9:00 

10:30 
 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování za dar života a víry 
s prosbou o Boží P. pro r. Brablíkovu 

pondělí 16. ledna Morkovice 17:30 Za + Františka Krejčího a za živ. a + rod. 

úterý 17. ledna 

sv. Antonína, opata  

Morkovice 7:00 Mše svatá 

středa 18. ledna 

P. Marie Matky jednoty 
Prasklice 
Morkovice 

16:30 
17:30 

Mše svatá 
Za dar zdraví a B.P. a ochranu P. Marie 

čtvrtek 19. ledna Morkovice 
Pačlavice 

15:00 
17:00 

Pohřeb pana Metoděje Adámka 
Mše svatá 

pátek 20. ledna 

sv. Fabiána a Šebestiána 

Morkovice 17:30 
 

Za + Jarmilu Churou, manžela, děti a DO  

sobota 21. ledna  

sv. Anežky Římské 

Morkovice 8:00 Mše svatá 

NEDĚLE 22. LEDNA  

3. NEDĚLE V 
MEZIDOBÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za farnost  

 

Ohlášky:. Dnes je SBÍRKA NA FARNOST. Dne v neděli 15.1. v 15:00 jste zváni do 

kostela v Morkovicích na Tříkrálový koncert – učinkují žáci a učitelé ZUŠ. Farní ples 

bude 4. února 2017 v kulturním domě v Pačlavicích, prosím o příspěvky do tomboly. 

Vstupenky je možno objednat u paní Gremlicové. Děkuji za pomoc chlapům při brigádě na 

faře v Morkovicích. Farnost Šternberk zve na Hromniční pouť matek v sobotu 4.2. 2017, 

celý program je v areálu kostela. Přihlášky na farní tábor jsou v sakristii pro děti od 1. 

do 6. třídy ve Velkých Losinách, od 5. do 12. srpna (cena 1800,-) a pro mladé od 12 do 16 

let v osadě Skavsko od 26. do 30. srpna (cena 600,-)  

 

„Ticho je Boží cestou. On sám k nám přišel v tichosti. 

Pokud se s Ním chceme setkat musíme se naučit tichu. 

Také kněží se musí naučit mlčení. Když totiž jdeme na 

mši, často od začátku do konce slyšíme pouze kněze, 

který nepřestává mluvit. Nenechává Bohu čas, aby On 

mohl k lidem promluvit. Lidé pak vycházejí z kostela – a 

nabízí se otázka s kým se tam vlastně setkali, s Bohem 

nebo se sebou navzájem. Ticho je boj. Abychom v něm 

zvítězili, je potřeba utkat se především se sebou samým, 

se svým sklonem k halasu. Halas nám totiž dovoluje setrvávat na povrchu, nevstupovat do 

hloubky. Tento boj o ticho je třeba vést každý den, protože se každý den musíme ptát na 

cestu, kterou zná pouze Kristus - s nímž se uprostřed halasu nepotkáme. Pomysleme na 

jeho tichou přítomnost ve svatostánku během eucharistie. Přichází v tichosti pod 

způsobami chleba a vína. Pouze víra nám dovoluje rozpozvávat Jeho reálnou přítomnost.“ 

kardinál Sarah. 

 

"Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna a je 

odezvou na Ježíšovu velekněžskou modlitbu, ve které prosil „aby všichni byli jedno“  
Modlitba za jednotu křesťanů: Protože smíření křesťanů „přesahuje lidské síly“, modlitba 

dává výraz a naději, která nezklame a důvěru v Pána, který činí novou každou věc. 

Hledání jednoty: Toto naše hledání má oči upřené na Ježíše, který položil život za to, aby zde 

bylo „jediné stádo a jediný pastýř“ (Jan 10,16), a který se modlil za to, aby „všichni byli jedno“  

 

-  Mnohem silnější je to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje. 

- Povinnost odstranit pohoršení z rozdělení křesťanů se stává 

každým dnem naléhavější. 

- Čím více se přimkneme k Ježíši, tím více budeme schopni být 

blízko jeden druhému. 

Modlitba za jednotu křesťanů 

Bože všech národů, nauč nás, 

jak jít vstříc svým bratřím a sestrám z jiných církví. 

Dej, ať jsme toho schopni s otevřeným srdcem, 

abychom se dokázali učit od všech církví a kultur. 

Prameni a zdroji vší jednoty, 

daruj nám jednotu, kterou si pro nás Kristus přeje. Amen.  


	Modlitba za jednotu křesťanů

