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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 14. LEDNA  2018 
 

 

Není tak snadné přijmout a uvěřit, že Ježíš je skutečně Božím synem. Ale jak najít 

odpověď? Nabízí ji sám Pán. Stačí, když člověk vstane a zkusí s Ježíšem mluvit, vydá 

se za ním a sleduje, jak jedná. Není to nic složitého a není třeba se bát, že něco 

pokazíme. Má to však určitý háček. Nelze se vydat za Pánem a přitom neopustit nic z 

toho, co vytvářelo náš svět do okamžiku setkání s Kristem. Stačí poslechnout Ježíšova 

slova: „Pojďte a uvidíte“. Pán se nesmál možná naivní otázce učedníků, ani nevyčetl 

Ondřejovi, že přivedl ještě někoho cizího. Naopak hledá, co v člověku je, a každému 

nabízí jeho vlastní úkol.   

 

 

1.čtení: 1 Sam 3,3b-10.19* Eli a jeho synové se zpronevěřili Hospodinu. Bůh si 

vyhlédl jiného člověka, který bude provázet velké změny v Izraeli – začíná doba králů. 

Žalm: 40* Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. 

2.čtení: 1 Kor 6,13c-15a.17-20 * Typické Pavlovské zobecnění poukazuje na nejvyšší 

cíl našeho jednání – oslava Boha. 

Evangelium – Jan 1,35-42 * Začátek Ježíšova působení je spojen s povoláním 

apoštolů. Ježíšova odpověď „Pojďte a uvidíte“ je pozváním k následování. 
 

BOHOSLUŽBY OD 14. DO 21. LEDNA  2018 
2. neděle v mezidobí 

14. ledna 

Prasklice  
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 
10:30 

Mše svatá  
Mše svatá 
Za+ Pavla Koňarika, rodiče, sourozence 

a živ. rodinu 
pondělí 15. ledna Morkovice 17:30 Za biřmovací kmotřence  

úterý 16. ledna --- ---  
středa 17. ledna 

sv. Antonína, opata 

Morkovice 17:30 Na poděkování za dar života a přijatá 
dobrodiní 

čtvrtek 18. ledna 

P. Marie, Matky jednoty 

křesťanů 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 19. ledna  Morkovice 17:30 Za + Františka Krejčího + rodiče a DO 
sobota 20. ledna 

sv. Fabiána a Šebestiána 

Morkovice 8:00 Za + Josefa Vašinu a živou rodinu 

3. neděle v mezidobí 

21. ledna  
Prasklice  
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá  
Mše svatá 
Za+Josefa Albrechta a za živ. a+rodinu 

 

Ohlášky: Dnes v neděli 14. ledna 2018 v 15:00 bude v kostele v Morkovicích koncert 

ZUŠ. Dobrovolným vstupným přispějete na opravu věže v Morkovicích.  V neděli 

14.1. bude v 17:00 setkání biřmovanců na faře v Morkovicích. Farní ples bude 

v sobotu 3. února 2017 v kulturním domě v Pačlavicích. Prosim, aby jste mysleli na 

dary do tomboly. Děkuji všem, kteří připravili v sobotu hry na faře.  
 

V Tříkrálové sbírce bylo vybráno v Morkovicích a Slížanech celkem 61. 606 Kč. 

 

Ve dnech 18. – 25. ledna 2018 se budou křesťané z různých církví společně modlit za 

jednotu. Mottem týdne budou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: 

Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6).  

 

18. ledna - Panny Marie, Matky jednoty křesťanů - 

‘Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam 

jsem já uprostřed nich’ (Mt 18,20).  Modlitba za jednotu 

je královským prahem, jímž se vchází do ekumenismu. 

To ona vede křesťany k novému pohledu na Boží 

království a na jednotu církve; to ona prohlubuje jejich 

pouta společenství; to ona jim dává schopnost vypořádat 

se s bolestnými vzpomínkami, tíživými sociálními 

břemeny a lidskými slabostmi. V každém období dějin 

byli hlavními iniciátory smíření a jednoty muži a ženy 

modlitby kontemplace, kteří rozdělené křesťany 

inspirovali k obnově úsilí o jednotu. 

Křesťané mohou s radostí a vděčností potvrdit: 

„Mnohem silnější je to, co nás spojuje, než to, co nás 

rozděluje.“  Všichni křesťané vyznávají víru v Boha, Otce všemohoucího, v Ježíše 

Krista, Božího Syna a Spasitele, a v Ducha Svatého, Obhájce, Dárce života a svatosti. 

Skrze svátost křtu se rodí k novému životu a jsou připojeni ke Kristu. Ctí Písmo svaté 

jako slovo Boží a uznávají ho jako trvale platnou normu pro víru i pro život. Společně 

se modlí a čerpají z dalších početných společných zdrojů duchovního života. 

Posvěcující moc Ducha Svatého je posiluje ve svatosti. Duch Svatý spojuje srdce 

křesťanů mnoha tradic. Tyto prvky společenství, které „pocházejí od Krista a k němu 

vedou, právem patří k jediné Kristově církvi“. 

 

Řekněme to bez příkras a možná i s rizikem, že budeme špatně pochopeni: Pravým 

křesťanem není náš „stranický kolega“ z téže konfese, ale ten, kdo se díky tomu, že je 

křesťanem, stal vskutku lidským. (Benedikt XVI., z knížky Úvod do křesťanství) 


