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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  12. ÚNORA 2017 
 

 

Ježíš komentuje Desatero tak, že rozšiřuje jeho význam nejen na doslovné chápání 

starodávného příkazu. Ale požaduje, aby posluchač domýšlel důsledky, které souvisí s 

příkazem. Nejen zabití, ale i hněv a potupa jsou na stejné rovině. Ježíš očekává úctu k 

člověku. Podobně je to u šestého přikázání. Nejen vlastní smilstvo, ale vše, co činí z 

druhého člověka pouze předmět požitku, je překročením Božího pohledu na člověka. 

Možná nás napadne, zda lze vůbec Ježíšův nárok splnit. Kristus nepředkládá nemožné, 

dobro však nepřichází jen tak samo od sebe. Je třeba pro něj nasadit své síly. A to od nás 

Bůh očekává.    

 

1.čtení. Sir 15,16-21 * Kniha Sirachovcova je napsaná pro poučení mladého muže 

vstupujícího do života. Člověk je schopen vyhnout se hříchu! Bůh člověku dává svobodu 

vybrat si mezi dobrem a zlem. 

Žalm: 119 * Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. 

2.čtení: 1 Kor 2,6-10 * Komunita Korintských je ve velké rozepři ohledně vedení a učení. 

Ale Kristovo tajemství spočívá v kříži! A není určeno pro elitní skupinu zasvěcených. 

Přijmout ho mohou všichni, kdo otevřou srdce. 

Evangelium: Mt 5,17-37  Po blahoslavenstvích připojuje Kristus komentář k pátému, 

šestému a osmému přikázání Desatera, základní smlouvě, na které stojí víra Izraelitů. 
 

BOHOSLUŽBY OD 12. DO 19. ÚNORA 2017 
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 

pondělí 13. února Morkovice 17:30 za + Josefa Gremlicu, DO a živou rodinu 

úterý 14. února Morkovice ---  
středa 15. února 

14. františkánských mučed. 

Morkovice 17:30 Za živou a + rodinu Hájkovu a DO 

čtvrtek 16. února 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 17. února Morkovice 17:30 Za + Pavla Hradečného, rodiče a DO 

sobota 18. února  

památka Panny Marie 

Morkovice 8:00 Za Boží pomoc a posilu pro nemocnou 
sestru  

NEDĚLE 19. ÚNORA  

7. NEDĚLE V 
MEZIDOBÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Za farnost 
Za + Boženu Hrčiříkovu, syna a rodiče 

Ohlášky:. Příští neděli bude SBÍRKA NA OPRAVU KOSTELA. (Připravuje se na letošní 

rok oprava věže v Morkovicích) Příští 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. 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,-)  

 

 

Poselství Svatého otce Františka k 25. Světovému dni nemocných, 11. února 2017 

 

Přeji si vyjádřit svou duchovní blízkost Vám všem, bratři a 

sestry, kteří prožíváte utrpení, i vašim rodinám; stejně tak 

vyslovuji své ocenění všem těm, kdo v různých rolích a ve 

všech zdravotních zařízeních rozesetých po celém světě 

odborně, zodpovědně a oddaně pracují pro vaši úlevu, 

pečují o vás a o vaši každodenní pohodu. Toužím 

povzbudit všechny nemocné, trpící, lékaře, ošetřovatele, 

rodinné příslušníky i dobrovolníky k tomu, aby v Panně 

Marii, Uzdravení nemocných, kontemplovali Boží něhu ke 

každé lidské bytosti a vzor odevzdanosti do Boží vůle; a 

aby ve víře, živené Slovem a svátostmi, vždy nacházeli sílu 

milovat Boha a bratry i při prožívání nemoci. 

Pohled Panny Marie, Potěšení zarmoucených, osvěcuje 

tvář církve v jejím každodenním nasazení pro potřebné a 

trpící. Solidarita Krista, Božího Syna narozeného z Panny 

Marie, je výrazem milosrdné Boží všemohoucnosti, jež se 

projevuje v našem životě – především je-li křehký, zraněný, pokořený, vyloučený a trpící – 

a rozlévá v něm sílu naděje, která nám umožňuje povstat a podporuje nás. 

U příležitosti 25. Světového dne nemocných obnovuji svou blízkost v modlitbě a 

povzbuzuji lékaře, ošetřovatele, dobrovolníky i všechny zasvěcené muže a ženy 

angažované ve službě lidem nemocným a znevýhodněným; církevní i občanské instituce 

pracující v tomto prostředí; i rodiny, které se s láskou starají o své nemocné příbuzné. 

Všem přeji, aby stále byli radostným znamením Boží přítomnosti a lásky napodobováním 

zářivého svědectví tolika Božích přátel a přítelkyň, mezi nimiž připomínám svatého Jana 

z Boha a svatého Kamila de Lellis, patrony nemocnic a zdravotnických pracovníků, a 

svatou Matku Terezu z Kalkaty, misionářku Boží něhy. 
 

Ó, Maria, naše Matko, 

         která každého z nás v Kristu přijímáš jako svého syna,  

         pomáhej důvěryplnému očekávání našeho srdce, 

         podporuj nás v našich nemocech a utrpeních, 

         veď nás ke Kristu, svému Synu a našemu bratru, 

         a pomáhej nám odevzdávat se Otci, který koná velké věci. 

FRANTIŠEK 
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