
HHHlllaaasss   oooddd   JJJooorrrdddááánnnuuu  

informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

 1. NEDĚLE POSTNÍ  5. ÚNORA 2017 
 

Ježíš je pokoušen? To se zdá jako zcela nemyslitelné. Vždyť je Bůh! Ale Kristus je 

pokoušen jako člověk. První pokušení útočí na nedostatek, druhé na pýchu a lidskou 

sebejistotu. Poslední je pravou zkouškou věrnosti Bohu. Je to pokušení moci za cenu 

zřeknutí se Boha. Zajímavé je, jak se Pán brání. Vždy totiž odmítne dialog se zlem a cituje 

slovo Boží. V posledním rozhovoru Ježíš Zlu nařizuje: „Odejdi“ či „Jdi mi z cesty“, tedy 

odmítne se dále návrhy démonů zabývat. Rozkazovat Zlu není taková maličkost. Ale po 

vzoru našeho Pána v případě, že útočí na nás samotné, to možné je. Právě toto radikální 

odmítnutí zla je zásadní. I my jsme pozváni odmítnout návrhy zla. To je základní 

předpoklad pro setkání s Bohem a službu evangelia. A je to také první úkol, který je třeba 

si do postního období předsevzít.  

 

1.čtení. Gn 2,7-9; 3,1-7 * Bůh tvoří člověka (adam znamená hebrejsky člověk) a dává mu 

úkol střežit zahradu. Ve třetí kapitole pojednává o zkoušce, ve které člověk selhává. 

Žalm: 51 * Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. 

2.čtení: Řím 5,12-19 * List Římanům vysvětluje velice systematicky, proč musel přijít 

Ježíš jako zachránce a jaký význam má ospravedlnění jeho obětí  

Evangelium: Mt 4,1-11 Ježíšovo veřejné působení začíná křtem v Jordánu. Vzápětí Ježíš 

odchází na poušť. Teprve po této postní přípravě na poušti vystoupí se svým poselstvím. 

 

BOHOSLUŽBY OD 5. DO 12. BŘEZNA 2017 
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 

pondělí 6. března Morkovice 17:30 Za + Vlastimila Uherka 

úterý 7. března --- ---  
středa 8. března 

sv. Jana z Boha 

Pačlavice 
Morkovice 

9:30 
17:30 

Mše svatá (Domov důchodců) 
Za + Jaroslava Navrátila 

čtvrtek 9. března 

sv. Františky Římské 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 10. března Morkovice 
Morkovice 

17:00 
17:30 

Křížová cesta 
Na poděk. za dar manželství a B.P. pro rodinu 

sobota 11. března  Morkovice 8:00 Za + Boženu Jančkovou a živou rodinu  

NEDĚLE 12. BŘEZNA  

2. NEDĚLE  
POSTNÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

Mše svatá 
Za farnost 
Na poděk. za dar života a Boží požehnání 
Křížová cesta 

Ohlášky:Děkuji všem, kteří jste v sobotu připravili hry pro dětí v hale. Moc děkuji všem, 

kteří jste pomáhali při opravě fary a při úklidu. V Morkovicíh vzadu na nástěnce je postní 

cesta – příležitost pro každého z nás zapojit se a kousek se posunout na cestě k Bohu. 

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. 1. svaté přijímání bude 

v Morkovicích 11. června. Po velikonocích začne v našich farnostech příprava na svátost 

biřmování – bližší informace budou příští 

týden. 

 

Vedení nedělních křížových cest: 5.3. P. Jan, 

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  
 

Z homilie papeže Františka na Popeleční 

středu: 

Půst je dobou kladení odporu. Odporu proti dýchavičnosti ducha zamořeného 

lhostejností, ledabylým chápáním druhého jako toho, do něhož mi nic není, a každým 

pokusem o zlehčování života zejména těch, kdo na svém těle nesou tíži mnohé 

povrchnosti. Postní doba je odporem proti toxickému znečišťování prázdnými a 

nesmyslnými slovy, neomalenou a unáhlenou kritikou, zjednodušujícími analýzami, 

které nejsou s to dobrat se složitosti lidských problémů, zejména těch nejvíce trpících 

lidí. Půst je dobou odporu. Odporu proti dýchavičné modlitbě, která uklidňuje naše 

svědomí, proti almužně, která nás naplňuje zadostiučiněním, a proti postění, které 

skýtá pocit uspokojení. Půst je dobou kladení odporu proti dýchavičnosti rodící se z 

intimismu, který vyobcovává, nechce dosáhnout Boha a odtahuje se od Kristových 

ran, které jsou přítomny v ranách Jeho bratří; tedy z takové spirituality, která redukuje 

víru na kulturu ghetta a vyobcovávání. 

Postní doba je dobou paměti, dobou přemýšlení a tázání: co by z nás bylo, kdy nám 

Bůh zavřel dveře? Co by z nás bylo bez Jeho milosrdenství, které nám neúnavně 

odpouští a vždycky nám dává příležitost k novému začátku? Postní doba je dobou 

tázání: kde bychom byli bez pomoci mnoha mlčenlivých tváří těch, kdo nám 

tisícerými způsoby podali ruku, velmi konkrétními skutky nám vrátili naději a pomohli 

znovu začít? 

 
Sbírky v únoru  2017 Morkovice Pačlavice Prasklice 

neděle 5. února 4.363,- 2.724,- 900,- 

neděle  12. února 4.040,- 2.675,- 1.408,- 

neděle 19. února - na farnost 14.358,- 5.207,- 4.930,-  

neděle 26. února - Haléř sv. Petra    11.580,- 6.970,- 1.755,- 

 


