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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  19. ÚNORA 2017 
 

Od doby, kdy Izraelité přijali Desatero na Sinaji, uplynulo více jak tisíc let. Za tu dobu se národ 

posunul a zkulturněl. Již není třeba vysvětlovat, že za vyražené oko se nemá platit vyvražděním 

celého kmene, ale že platí oko za oko, zub za zub. Základní spravedlnost tito původně 

kočovníci pochopili. Boží výchova však směřuje dál. Nesmíme jednat se zlým člověkem stejně 

jako on s námi a to i za cenu, že to něco stojí. Úkolem je šířit dobro a nikoli rozšiřovat 

království zla. Zlem se království zla nezmenší. Nejde o naivitu či hloupost. Ježíš je velmi 

náročný! Jde o přetržení řetězce pomsty a zla. Boží dokonalost spočívá jistě v jeho 

nekonečných schopnostech, ale největší dokonalostí Boha, kterou Zlo nedokáže opětovat, je 

schopnost milovat. Především v této věci máme být stejní jako Bůh.    
 

1.čtení. Lv 19,1-2.17-18 * Text je nazýván "zákon svatosti". Je zde zdůrazňována svatost Boží a 

odvozeně také svatost všeho, co skrze smlouvu Bohu náleží - především lid smlouvy.  

Žalm: 103 * Hospodin je milosrdný a milostivý. 

2.čtení: 1 Kor 3,16-23 * V komunitě Korintských panuje rozdělení. Někteří se přiklonili k učení 

svatého Pavla, ale jiní dávají přednost jiným učitelům. Pavel je kárá a argumentuje… 

Evangelium: Mt 5,38-48 Text má vlastně dvě části: v prvé se mluví o radikálním odpuštění, ve 

druhé o radikální lásce, která jde až k lásce k nepřátelům. 

 

BOHOSLUŽBY OD 19. DO 26. ÚNORA 2017 
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 

pondělí 20. února Morkovice 17:30 Mše svatá 

úterý 21. února --- ---  
středa 22. února 

svátek Stolce sv. Petra 

Morkovice 17:30 Za + Marii, Antonína a Jaroslava 
Králíkovy 

čtvrtek 23. února 

sv. Polykarpa 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 24. února Pačlavice 
Morkovice 

14:30 
17:30 

Pohřeb paní Blanky Kunovské 
Za + Pavla Koňarýka, rodiče, sourozence 
a živou rodinu 

sobota 25. února  

památka Panny Marie 

Morkovice 8:00 Mše svatá  

NEDĚLE 26. ÚNORA  

8. NEDĚLE V 
MEZIDOBÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 

Za farnost 
Mše svatá 
Za + Josefku Lejsalovou, manžela a za 
živou a zemřelou rodinu 

Ohlášky:. Dne je SBÍRKA NA FARNOST. Příští neděli bude SBÍRKA „HALÉŘ SVATÉHO 

PETRA“. Dnes odpoledne 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,-). Arcidiecézní setkání mládeže ve Zlíně bude v sobotu 1. 

dubna 2017. Více informací na stránkách mladez.ado.cz/zlin2017. 

 

Otec arcibiskup připravil pro farní rady několik otázek, nad kterými se máme společně 

zamyslet a své příspěvky poté přednést na připravovaném setkání farních rad našeho 

děkanátu. Cílem je získat zkušenosti jiných a nabídnout své vlastní. Práce je součástí 

přípravy na Rok evangelizace. Setkání farní rady bude ve čtvrtek 23.2. v 19:00 na faře 

v Morkovicích 

– Co uděláme u nás, abychom byli přitažliví jako místní církev, aby nás přibylo? 

– Jak oslovíme vlažné a vzdálené, co nabídneme hledajícím? 

– Co musíme změnit, abychom měli co nabídnout, kam pozvat, čím oslovit, aby se jim 

u nás líbilo, aby je oslovila Boží přítomnost mezi námi? 

– Máme v těchto oblastech nějaké zkušenosti? Jaké? 

– Jak přispívají k životu farnosti řehole, katolické spolky, hnutí, zbožná sdružení a 

společenství (Orel, Mariánské kněžské hnutí, Neokatechumenát, Fokolare, Modlitby 

matek a Modlitby otců, Fatimský apoštolát, třetí řády, Přátelé Beránka, Eucharistická 

hodina...) Jak s nimi můžeme rozvinout lepší spolupráci a více je zapojit? 

– Jaké zkušenosti máme s lidovými misiemi, kurzy alfa, farními buňkami či jinými 

pastoračními projekty? 

– Co potřebujeme k oživení naší farnosti od biskupa, či kurie a pastoračních center? 

 

Svátek Stolce sv. Petra se týká památky biskupské katedry 

Kristova náměstka. Biskupský stolec (katedra, sedes) je 

symbolem učitelského, kněžského a pastýřského poslání. Stolec 

sv. Petra označuje mimořádný úkol, který Pán Ježíš svěřil Petrovi 

k zachování víry a jednoty božího lidu. Nejde tedy o vlastní 

hmotný stolec (sedes v katedrále), místo odkud biskup učí, ale o 

skutečnost, že sv. Petr a jeho následovníci se stali na římském 

biskupském stolci hlavou apoštolského sboru a předními pastýři 

celé Církve. 

 

Modlitba za papeže 

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi nám daroval papeže Františka. 

Prosíme tě, žehnej mu v jeho náročné službě. Naplňuj ho stále svým svatým Duchem, 

aby v jeho síle hlásal evangelium o tvém milosrdenství celému světu. 

Ochraňuj ho ode všeho zlého a pošli mu dobré rádce a spolupracovníky. 

Naplňuj ho svou láskou, aby tě miloval nade všechno a s horlivostí 

i pastýřskou láskou vedl Boží lid, který jsi mu svěřil. Amen 

 


