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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

  5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 5. ÚNORA 2017 
 

Ježíšova slova o světle a soli nejsou pobídkou k sebeprezentaci za každou cenu. Ale na 

banálních příkladech ukazují, že nežijeme každý sám pro sebe ve své ulitě. Naše životy 

ovlivňují svět okolo nás! Jsme sůl a světlo. Bez nich bude svět tmavý a bez chuti. Ne, nejde o 

namyšlenost, že jsme více než jiní. Jde o výzvu, abychom byli co k čemu ve společnosti platní. 

Jsme nositelé světla, jestliže žijeme z evangelia. Jsme nositelé chuti, pokud z nás nějaká chuť a 

radost evangelia září. Ale platí to také jako povzbuzení pro všechny, třeba docela obyčejné lidi. 

Kdo přijme a realizuje evangelium, bude světlem a chutí pro ostatní!   

 

1.čtení. Iz 58,7-10 * Reakce proroka na určitou únavu, snad až rezignaci na praxi víry. Je třeba 

obnovit smysl všech úkonů zbožnosti a především prodchnout předpisy duchem. 

Žalm: 112 * Spravedlivý září v temnotách jako světlo. 

2.čtení: 1 Kor 2,1-5 * Korinťané (dnes bychom řekli farnost) se zjevně hádá o to, kdo je 

závaznou autoritou a má vést komunitu. Svatý Pavel ukazuje jak vypadá skutečný život podle 

Kristova evangelia.  

Evangelium: Mt 5,13- Pozice Ježíšových učedníků je jak "v těstě", tak "na hoře". Jsou tedy ve 

světě i pro svět, každé plné oddělení se nebo trvalé skrytí by bylo hrubou chybou. 

 

BOHOSLUŽBY OD 5. DO 12. ÚNORA 2017 
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 

pondělí 6. února 

adorační den Prasklic 

Morkovice 
Prasklice 

14:30 
17:00 

pohřeb pana Jaroslava Churého 
Za farnost 

úterý 7. února Morkovice 17:30 Za živou rodinu a + rodiče Okálovy 
středa 8. února Pačlavice 

Morkovice 
9:30 

17:30 
Mše svatá v domově důchodců 
Za + Andreu Cihelkovu 

čtvrtek 9. února 

 

Pačlavice 
Pačlavice 
Morkovice 

16:00 
17:00 
18:00 

svátost smíření 
Mše svatá 
adorace 

pátek 10. února 

sv. Scholastiky 

Morkovice 
Morkovice 

16:30 
17:30 

svátost smíření 
Za dar zdraví a pomoc Boží  

sobota 11. února  

Panny Marie Lurdské 

Na Jezírku 14:30 Za pomoc Boží a dar zdraví pro nemocné 
z našich farností  

NEDĚLE 12. ÚNORA  

6. NEDĚLE V 
MEZIDOBÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za + Růženu Štěpánkovu, manžela a DO 

Ohlášky:. Děkuji všem organizátorům za přípravu farního plesu, děkuji všem, kteří jste 

přispěli svými dary do tomboly a děkuji vám všem, kteří jste na farní ples přišli. 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,-) V neděli 19. února ve 14:30 jsou zvány děti a mladí na faru v Morkovicích 

k dalšímu setkání – tentokrát na karneval. Nezapomeňte přijít v maskách a určitě něco 

vyhrajete. 

 

Adorační den v Prasklicích bude v pondělí 6. února. Zahájení ve 13:00 výstav NSO 
modlitba a litanie. V 15:00 modlitba korunky k Božímu milosrdenství a v 17:00 ukončení 
adorace a mše sv. Zapište se na adorační službu. Tento den je dnem modliteb za naší 
farnost a den modliteb farnosti za bohoslovce v semináři. 
 

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

MŠE SVATÁ NA JEZÍRKU BUDE V SOBOTU 11. 2. VE 14:30 

 

 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 

 
Olomoucký světící biskup Josef Hrdlička, který před dvěma týdny 

dovršil věk 75 let, byl k 1. února 2017 zproštěn úřadu. Papež František 

přijal rezignaci, kterou biskup Hrdlička ve shodě s kanonickým právem 

podal v uplynulých měsících. Podle kanonického práva podávají 

biskupové papeži zřeknutí se úřadu po dovršení 75. roku života. Jako 

světící biskup sloužil Mons. Hrdlička v olomoucké arcidiecézi od roku 

1990: jmenován byl 17. března a biskupské svěcení přijal 7. dubna, za 

biskupské heslo si zvolil citát z Janova evangelia Vos dixi amicos - 

„Nazval jsem vás přáteli“  

Arcibiskup Jan Graubner  už do Vatikánu odeslal žádost o jmenování 

nového pomocného biskupa. „Počítám s tím, že vyřízení bude nějaký čas trvat. Tento čas je 

dobrou příležitostí k modlitbě. Prosím vás tedy o modlitbu za šťastnou volbu nového biskupa,“ 

říká olomoucký arcibiskup a dodává: „Doufáme, že i po uvolnění z úřadu otec biskup Hrdlička 

zůstane mezi námi a bude navštěvovat farnosti. Proto mu přejeme ještě hodně sil a zdraví.“ 
 

Sbírky v lednu  2017 Morkovice Pačlavice Prasklice 

neděle 1. ledna 6.456,- 3.110,- + 562,- 1.570,- 

neděle 8. ledna 5.558,- + 1.261,- 1.196,- 530,- 

neděle 15. ledna - sbírka 10.230,- 4.620,- 1110,- 

neděle 22. ledna -  4.404,- 2.260,- 670,- 

neděle 29. ledna  4.217,- 1.640,- 510,- 

 


