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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

 2. NEDĚLE POSTNÍ  12. ÚNORA 2017 
 

Nelze přehlédnout, jak zásadní roli ve vyprávění konce 16. a začátku 17. kapitoly 

Matoušova evangelia hraje Petr. Je pochválen, následně pokárán, nyní se opět ujímá slova, 

ale opět neporozuměl. Možná tiše litujeme Petra v jeho nechápavosti či Ježíše v jeho 

pedagogických neúspěších. Je však třeba zahlédnout, že Ježíšova pozornost se nyní 

soustředí na apoštoly a přes všechno jejich váhání je uvádí hlouběji do samotné podstaty 

evangelia. I my sami si někdy připadáme zmateni ve vlastním životě či snaze žít dobře 

evangelium. Ale to vůbec neznamená, že nás Bůh nevede! Ježíš je skvělý pedagog, který 

zná cíl své činnosti a ví, kam své svěřené učedníky touží dovést. A to platí také o nás!   

 

1.čtení. Gn 12,1-4a * Prvních 11. kapitol knihy Genesis líčí svět v jeho zrodu: stvoření 

Bohem a postupné proniknutí hříchu do všech rovin lidských vztahů. Ve 12. kapitole (náš 

text) se pohled soustředí na jednoho člověka, od něhož Bůh začne rozvíjet plán záchrany. 

Žalm: 33 * Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.  

2.čtení: 2 Tim 1,8b-10 * Svatý Pavel píše druhý list spolupracovníkovi v biskupské službě. 

V tomto krátkém textu sv. Pavel shrnul základní podstatu vyznání víry křesťanů!  

Evangelium: Mt 17,1-9 Zahalí je oblak, což je odkaz na starozákonní výjev Boha v 

oblaku. Ježíš se setkává s Mojžíšem, který přijal Tóru – Zákon, a s Eliášem – největším z 

proroků. I ti se před Ježíšem sklánějí!  

 

BOHOSLUŽBY OD 12. DO 19. BŘEZNA 2017 
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 (ministranti) 

pondělí 13. března Morkovice 17:30 Za Jarmilu Vítkovu, manžela a syna 

úterý 14. března Morkovice 7:00 Mše svatá 
středa 15. března Morkovice 17:30 Za + Jaroslava Churého a rodiče 

čtvrtek 16. března 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 17. března 

sv. Patrika 

Morkovice 
Morkovice 

17:00 
17:30 

Křížová cesta 
Za + Ludmilu Marečkovu a dvě dcery 

sobota 18. března  --- ---  

NEDĚLE 19. BŘEZNA  

3. NEDĚLE  
POSTNÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

Za farnost 
Mše svatá 
Za rodiče Skřítkovy, syna a živou rodinu 
Křížová cesta 

Ohlášky: Příští neděli je SBÍRKA NA FARNOST 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.  

 

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. 

Biřmování tvoří spolu se křtem a eucharistií trojici svátostí, 

které uvádějí do křesťanského života. Samozřejmě první a 

zásadní je křest. On je branou ke spáse i k dalším svátostem. 

Připomíná nám to počátky fyzického života. Křtem se rodíme 

k životu s Bohem, biřmováním jsme posilováni v jeho růstu, v 

eucharistii jsme vyživováni Chlebem života. 

Slovo „biřmování“ pochází z latinského „firmare“ – 

posilovat, stvrzovat, upevňovat. Tato svátost nás tedy 

upevňuje v životě z víry a stvrzuje v nás milost získanou při 

křtu. Jestliže křest působí, že se stáváme dětmi Božími, 

spojuje nás s Kristem a začleňuje do církve, pak biřmování toto všechno ještě umocňuje a 

navíc nám poskytuje zvláštní sílu Ducha Svatého, abychom šířili a bránili víru slovem i 

skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové.  

 

- Příprava na svátost biřmování začne v naší farnosti po velikonocích 

- Do 10. dubna se mohou přihlasit ti, kteří jsou pokřtěni a starší 15. let 

- Přihlášky odevzdejte v sakristii nebo na faře 

- Příprava trvá přibližně rok 
 

Papež: Kdybychom s sebou nosili Bibli, jako si nosíme mobil... 

Boží Slovo má moc potřít Satana. Proto je třeba se důvěrně 

obeznámit s Biblí: číst ji často, rozjímat a asimilovat. Bible 

obsahuje Boží Slovo, které je vždycky aktuální a účinné. Kdosi řekl: 

co by se stalo, kdybychom zacházeli s Biblí tak, jako zacházíme se 

svým mobilem? Kdybychom ji nosili stále s sebou – nebo jen 

kapesní vydání evangelia – co by se stalo? Kdybychom se vraceli v 

případě, že ji zapomeneme? – Když zapomeneš mobil a zjistíš to, 

hned se vrátíš jej hledat. Kdybychom tak otevírali Bibli několikrát 

denně a četli Boží poselství, která jsou tam obsažena, stejně jako 

čteme sms-ky? Co by se stalo? Jistě, je to paradoxní přirovnání, ale 

přivádí k zamyšlení. Kdybychom totiž Boží Slovo stále nosili v srdci, 

žádné pokušení by nás nemohlo oddálit od Boha a žádná překážka 

by nás nemohla svést z cesty dobra, uměli bychom přemáhat 

každodenní ponoukání zla, které je v nás i okolo nás; zjistili bychom, že jsme schopnější žít 

vzkříšeným životem podle Ducha, přijímat a mít rád bratry, zejména ty nejslabší a potřebné, a 

také nepřátele.“ 

 


