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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

   3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 22. LEDNA 2017 
 

Není tajemstvím, že evangelista Matouš píše pro komunitu židů, kteří znají Písmo a kladou si 

otázky spojené s výkladem Starého zákona ve spojitosti s Ježíšem. Matouš nás tedy učí číst 

Starý zákon tak, abychom i my mohli rozeznat, co všechno se vztahuje na Krista z proroctví, 

žalmů a dalších textů. V evangeliu potkáváme Pána, který mluví o Božím království. Tím 

neoznačuje nějaké území či církev. Ale každé místo, kde vládne Bůh. Může jít o život 

jednotlivce, konkrétní společenství lidí, náš byt, práci či kostel. Je třeba proto něco učinit. 

Obrácení je přesný pojem. Je třeba vidět správný směr, než se vydáme na další cestu. Stojí tu 

průvodce, který nás vybízí: „Pojďte za mnou.“   

1.čtení. Iz 8,23b – 9,3 * V první době ponížil Hospodin zemi Zabulon a zemi Neftali, v 
poslední době však oslaví Mořskou cestu, kraj za Jordánem, Galileu pohanů.  

Žalm: 27 * Hospodin je mé světlo a má spása. 

2.čtení: 1 Kor 1,10-13.17 * Komunita Korinťanů byla zjevně rozdělena. Pavel reaguje na tento 
podnět a hledá argumenty proti rozdělení v církvi.  

Evangelium: Mt 4,12-23 Po křtu v Jordánu a pokušení na poušti začíná Ježíš svoji veřejnou 
činnost, a to v krajině v té době již pohanské (tedy neobývané Židy). Souvislost s prvním 

čtením je zjevná a prozrazuje, jak sv. Matouš dbá na starozákonní odkazy ve svém textu. 

 

BOHOSLUŽBY OD 22. DO 29. LEDNA 2017 
NEDĚLE 22. LEDNA  

3. NEDĚLE V 
MEZIDOBÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  
 

7:30 
9:00 

10:30 
 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za farnost 

pondělí 23. ledna Morkovice 17:30 Na poděkování za dar 75 let života 
s prosbou o Boží požehnání 

úterý 24. ledna 

sv. Františka Saleského  

Morkovice 7:00 Mše svatá 

středa 25. ledna 

obrácení sv. Pavla 

Morkovice 17:30 Za živou a + rodinu Jurovu 

čtvrtek 26. ledna 

sv. Timoteje a Tita 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 27. ledna Morkovice 17:30 Za + P. Karla Hradilíka, rodiče a DO  
sobota 28. ledna  

sv. Tomáše Akvinského 

Morkovice 8:00 Mše svatá 

NEDĚLE 29. LEDNA  

4. NEDĚLE V 
MEZIDOBÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Za farnost 
Za živou rodinu a za + Vojtěcha Horáka 

 

Ohlášky:. Setkání farní rady (příprava plesu) bude ve čtvrtek 26. 1. v 19:00 

v Morkovicích na faře. Na Farní ples (4.2. v KD v Pačlavicích) si můžete zamluvit místa a 

koupit vstupenky u paní Gremlicové. Přihlášky na farní tábor jsou v sakristii pro děti od 

1. do 6. třídy ve Velkých Losinách, od 5. do 12. srpna (cena 1.800,-) a pro mladé od 12 do 

16 let v osadě Skavsko od 26. do 30. srpna (cena 600,-) Farnost Šternberk zve na 

Hromniční pouť matek v sobotu 4.2. 2017, celý program je v areálu kostela.  

- Před vánocemi jsme za farnost přispěli na pomoc rodičům malého nemocnéhoVojtíška 

částkou 15.000,- 

- Minulý týden se při Benefičním Tříkrálovém koncertě v kostele v Morkovicích vybralo 

3.800,-Kč. Polovina byla odeslána na projekt Malemimi, který je určen pro zajištění péče o 

předčasně narozené děti v Krajské nemocnici ve Zlíně a druhá polovina bude použita na 

nákup společenských her pro mladé z naší farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

 

       Modlitební Triduum Matek  

- v pátek 27.1. po mši svaté 

- v sobotu 28.1. ve 14:30 

- v neděli 29.1. po mši svaté   
 

Hnutí Modlitby Matek - pozvání na duchovní setkání pro maminky 

V sobotu 28.ledna 2017 na faře v Morkovicích 
 

Program: 15.00 – 15.45 I. přednáška – encyklika Amoris Laetitia – inspirace 

16.00 – 16.45 II. přednáška – Úskalí lidské lásky při výchově dětí 

17.00 – 18.00 III. Jak se modlit – teorie a praxe + společné sdílení, 
 

Přednášející: ing. Eva Blešová z Bezměrova 

Během odpoledne bude na faře možnost zakoupit si knihy  
 

Sv. Tomáš Akvinský - Narodil se kolem roku 1225 jako syn hraběte Landolfa. Byl 

vychováván v montekasinském klášteře a později dán na vysokou školu do Neapole. Vstoupil 

do dominikánského kláštera a proto byl od rodných bratrů vězněn, aby nečinil vznešenému 

rodu hanbu a aby se vzdal úmyslu žít řeholním životem. Po 18 měsících se mu podařilo 

uprchnout zpět do kláštera, kde ihned složil řeholní sliby. Vzdělával se dále v Kolíně nad 

Rýnem. V Paříži se stal profesorem a doktorem bohosloví. Jako učitel a spisovatel dosáhl 

světové pověsti. Největším a nejznámějším jeho dílem je "Summa teologie." Odpovědi na 

všechny otázky hledal v modlitbě, která naplňovala jeho život. Přes svou vznešenost zůstal 

vždy poslušným a pokorným řeholníkem, 
 

Modlitba sv. Tomáše Akvinského 
Pane, dej mi bdělé srdce, aby mě od tebe nevzdálila žádná ukvapená 
myšlenka, ušlechtilé srdce, které by neponížil žádný nedobrý cit, 

přímé srdce, které se nedá svést z pravé cesty dvojznačným úmyslem, 

pevné srdce, které nezlomí žádná nesnáz,  
svobodné srdce, které si nepodrobí žádná vášeň.  

Dej mi rozum, Pane, který tě poznává, 

moudrost, která tě nalézá,  
život, který se ti líbí,  

vytrvalost, která s důvěrou k tobě lne, 

důvěru, jež mě učiní zcela tvým 
a jednotu, kterou si pro nás Kristus přeje. Amen.  


