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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  26. ÚNORA 2017 
 

Stará se Bůh skutečně o člověka či nikoli? Jistě lze vzpomenout nejednu historku o tom, jak se 

dotyčný modlil a nic se nestalo… Dnešní evangelium ale poukazuje na jiný směr uvažování. 

Ježíš neodpovídá na otázku, které typy proseb Bůh vyslyší a jak konkrétně. Ale přesvědčuje 

posluchače, že je Bůh neopustí. Otázkou ovšem zůstává, zda se my sami o Boha ve svém životě 

opíráme. Do jaké míry s ním počítáme ve svých plánech, aby Bůh vůbec mohl odpovědět 

nějakým vyslyšením. Bůh je v prvním čtení přirovnáván k mamince, která pečuje o nemluvně. 

V evangeliu je nazýván nebeským Otcem, pro kterého máme velikou cenu. Všimněme si, jak 

Ježíš potřebuje vypíchnout zbytečnou starost člověka o sebe sama. Svazující úzkost o svůj život 
je často mlhavým výhledem do daleké budoucnosti, která vzbuzuje nejistotu a úzkost. Pán 

neslibuje zodpovězení neznámých otazníků budoucnosti. Neříká, jak to přesně bude. Ale 

ujišťuje, že nezůstaneme bez pomoci! 

1.čtení. Iz 49,14-15 * Uprostřed babylonského zajetí je Izrael na pokraji zoufalství. Opustil ho 

Hospodin? Bůh skrze proroka Izaiáše odpovídá, jaký je jeho skutečný vztah k Izraeli.  

Žalm: 62 * Jen v Bohu odpočívej, má duše. 

2.čtení: 1 Kor 4,1-5 * Komunita Korinťanů – sv. Pavel kárá jejich rozhádanost. Sám se 

obhajuje, protože byl nařčen, že jeho evangelium nestojí na filosofických základech 

Evangelium: Mt 6,24-34 Evangelium nenabízí bezstarostný život jako takový, ale osvobození 

k plnému životu. 

BOHOSLUŽBY OD 26. ÚNORA DO 5. BŘEZNA 2017 
NEDĚLE 26. ÚNORA  

8. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  
 

7:30 
9:00 

10:30 
 

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

pondělí 27. února Morkovice 17:30 Za živou a + rodinu Dostálkovu 

úterý 28. února Morkovice 7:00 Mše svatá 
středa 1. března 

POPELEČNÍ STŘEDA 

Prasklice 
Pačlavic 
Morkovice 

16:30 
17:30 
18:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za + manžele Bílkovy a živou rodinu 

čtvrtek 2. března 

 

Lhota 
Morkovice 

17:30 
18:00 

Mše svatá 
adorace 

pátek 3. března Morkovice 
Morkovice 

17:00 
17:30 

Křížová cesta 
Za + rodinu Štěpánkovu 

sobota 4. března  

 

Morkovice 8:00 Za + Vladimíra Hanáka a manželku  

NEDĚLE 5. BŘEZNA  

1. NEDĚLE  
POSTNÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za farnost 
Křížová cesta 

Ohlášky:. Dne je SBÍRKA „HALÉŘ SVATÉHO PETRA“. Ve středu začíná postní doba, 

tento den je den přísného postu. Při mši svaté bude svěcení popela a udělování popelce. 

Děkuji všem, kteří jste minulou neděli připravili na faře karneval pro děcka. V pátek 

navštívím nemocné. V sobotu 4.3. od 15:30 do 17:30 jsou děti a mladí zváni do haly 

v Morkovicích na společné hry (příspěvek na halu 30,-Kč na osobu) 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. 

 

Vedení nedělních křížových cest: 12.3. ministranti, 19.3. muži, 26.3. modlitby matek, 

2.4. mladí, 9.4. ženy, 14.4. Velký pátek - 12:00 KC na Křéby. V pátek je křížová cesta půl 

hodiny přede mší svatou. V Pačlavicích a Prasklicích budou křížové cesty v neděli po mši 

svaté  
 

Popelec  

Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže 

popelem (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach 

se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ 

Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci 

se zlého jednání (hříchu). Tento symbol je převzatý z biblické 

tradice. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává 

před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, své zlé 

jednání a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh 

odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených 

palmových a olivových ratolestí ("kočiček" - v našich krajích) 

posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.  

Jak důležité je slyšet a přijmout tyto výzvu právě v této naší době!  Jsme omezenými tvory, 

hříšníky, kteří ustavičně potřebují pokání a obrácení. Soudobý člověk, který deklaruje svou 

totální nezávislost na Bohu, se stává otrokem sebe samého a často se ocitá v neutěšené 

izolaci. Výzva k obrácení je proto pobídkou k návratu do náruče Boha, něžného a 

milosrdného Otce, k důvěrnému odevzdání se Mu. (Benedikt XVI.) 

 

Poselství papeže Františka k postní době 2017  (celý text je na nástěnce) 

Postní doba je novým začátkem a cestou, která vede k bezpečnému cíli: k velikonočnímu 

zmrtvýchvstání a ke Kristovu vítězství nad smrtí. Toto období se vždy na nás obrací 

s naléhavou výzvou k obrácení; křesťan je povolán k tomu, aby se vrátil k Bohu „celým 

srdcem“ (Joel 2,12).Půst je příznivou dobou pro to, aby se zintenzivnil duchovní život 

prostřednictvím posvátných prostředků, které nám církev nabízí: půst, modlitba a almužna.  

1. Druhý člověk je darem  

2. Hřích nás oslepuje  

3. Slovo je darem 

Kéž Pán – který během čtyřiceti dní na poušti překonal pokušitelovy nástrahy – nám ukáže 

cestu, po níž máme jít. Kéž nás vede Duch Svatý, abychom šli po cestě obrácení a znovu 

objevovali dar Božího slova, abychom byli očištěni od hříchu, který nás oslepuje, a sloužili 

Kristu přítomnému v potřebných bratřích.  


