
HHHlllaaasss   oooddd   JJJooorrrdddááánnnuuu  

informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

   4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 29. LEDNA 2017 
 

 

Blahoslavení, tedy ti, kteří jsou šťastní. Blahoslavení chudí v duchu jsou startem Kristova 

učení. Po celé evangelium bude třeba jeho slova správně chápat! Ježíš nechce učinit ze 

všech lidí blázny či hlupáky. Ježíš mluví o postojích srdce. Chudoba je schopnost zřeknout 

se množství nesmyslů, které odvádějí pozornost od podstatného. Pánem vyzdvižená 

chudoba znamená odvahu spolehnout se na Boha a nespoléhat jen na sebe, své zajištění, 

svoji moc… Možná to zní velmi bláznivě. Copak se nemáme snažit zajistit? Ale zde je řeč 

o víře. O schopnosti vidět neviditelné, nahlédnout „za horizont“. Víra se opírá o Boží plán 

se světem, o Boží náhled na svět. On ví, co je moudré a co nikoli.  

 

1.čtení. Sof 2,3; 3,12-13 * Prorok ohlašuje den soudu a burcuje tak k obrácení. Těm, kteří 

přijmou výzvu, Bůh připravil vysvobození. 

Žalm: 146 * Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. 

2.čtení: 1 Kor 1,26-31 * Našemu textu předchází slavná věta: „Neboť bláznovství Boží je 
moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.“  

Evangelium: Mt 5,1-12a Blahoslavenství vyjadřují tu "jinakost" Božího království, která není 
dosažitelná lidským snažením, která ale odpovídá dobrým touhám člověka.  

 

BOHOSLUŽBY OD 29. LEDNA DO 5. ÚNORA 2017 
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 

pondělí 30. ledna Morkovice 17:30 Za + P. Bohumila Štěpánka, rodíče a 
sourozence 

úterý 31. ledna 

sv. Jana Boska  

Morkovice 17:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní 

středa 1. února Prasklice 17:00 mše svatá 
čtvrtek 2. února 

Svátek uvedení  

Páně do chrámu 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

 

Mše svatá 
Za živou a + rodinu Adámkovu, 
Navrátilovu a Křepelkovu 

pátek 3. února 

sv. Blažeje 

Morkovice 
Morkovice 

16:30 
17:30 

svátost smíření (adorace) 
Za + s. dominikánky Cecilii, Vítu a Aleny  

sobota 4. února  Morkovice 8:00 Mše svatá 

NEDĚLE 5. ÚNORA  

5. NEDĚLE V 
MEZIDOBÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování Bohu za 80 let života 

 

Ohlášky:. Ve čtvrtek při mši svaté bude žehnání svící, doneste si svíce, které pro vás 

budou znamením, že máme chodit ve světle Kristově.  V pátek 3. února navštívím 

nemocné a budu udělovat svátost pomazání nemocných. V pátek při mši svaté budu 

udělovat svatoblažejské požehnání. Na Farní ples (4.2. v KD v Pačlavicích) si můžete 

zamluvit místa a koupit vstupenky u paní Gremlicové. Prosíme také o dary do tomboly. 

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. V pondělí 6. února bude adorační den farnosti Prasklice 

 

Hromnice je lidový název svátku „Uvedení Páně do chrámu“, 

který se slaví 2. února. Připomíná obětování Ježíše v 

Jeruzalémském chrámě, při kterém starý Simeon a prorokyně 

Anna poznali v Ježíši „Světlo k osvícení národů“ – Mesiáše 

(Lk 2,22-38). Mojžíšův zákon totiž předepisoval, že každý 

mužský prvorozenec musí být zasvěcen Bohu. Panna Maria a 

Josef s dítětem Ježíšem splnili tento předepsaný úkon a setkali 

se při tom se starcem Simeonem a prorokyní Annou (podle 

toho se též svátek ve východní církvi nazývá Hypapanté - 

setkání). Lidový název „hromnice“ vznikl kvůli svěcení svíček 

„hromniček“, které se rozsvěcely i při modlitbě za ochranu při   

bouřce.          KRISTUS DÁVÁ SVĚTLO A SÍLU 

Kristus, jenž pro všechny zemřel a vstal z mrtvých, dává člověku skrze svého Ducha světlo 

a sílu… (Tertio millennio adveniente, 59) 
 

 

11. února je svátek Panny Marie Lurdské a také Světový den nemocných 

Svátost Pomazání nemocných se bude udělovat v našich farnostech: 

V Morkovich v pátek 10. února při mši svaté 

V Pačlavicích a v Prasklicích v neděli 12. února při mši svaté 
 

Kdo chcete příjmout tuto svátost zapište se v sakristii: jméno, bydliště a rok narození. 
Svátost nemocných přijímají vážně nemocní a starší věkem - od 60 let. 

 Je důležité, aby člověk byl v milosti posvěcující a přijal eucharistii 
 

Sv. Jan Bosco - citáty: 
 

- Jestliže chceš, aby druzí snášeli tvé nedostatky, snášej rád 

nedostatky druhých.  

- Pracujeme, jako bychom měli žít navždy, a žijeme, jako bychom 

měli zemřít dnes.  

- Jestliže vám jde doopravdy o lásku, snažte se být vůči všem vlídní 

a umírnění. 

- Neodkládejte na zítřek dobro, které můžete udělat dnes, protože 

snad zítra nebudete mít už čas. 

- V každém nebezpečí vzývejte Pannu Marii. Ujišťuji vás, že 

budete vyslyšeni. 
 


	Sv. Jan Bosco - citáty:

