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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 28. LEDNA  2018 
 

 

Je zajímavé porovnat text prvního čtení, který byl obecnou normou pro rozlišování 

nového proroka. Hlásal Ježíš ve jménu jiných bohů? Nebo snad Božím jménem říkal 

svoje názory? Jestliže vyhání zlé duchy a má nad nimi moc, pak je zde velmi silný 

rozlišovací prvek, který má pomoci poznat, kdo Kristus je. Takovou moc má jedině 

Bůh!  

 

 

1.čtení: Dt 18,15-20 * Prorokem je zde v prvé řadě míněn Mojžíš - tedy ten, kdo sdělil 

Hospodinovu vůli lidu a dále ten, kdo zprostředkovává kontakt mezi Bohem a lidem.  

Žalm: 95* Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! 

2.čtení: 1 Kor 7,32-35 * Pavel nedělá systematický výklad o zvláštním povolání k 

manželství. Naznačuje pouze křehkou hranici mezi lidskou emocionalitou a 

duchovním světem člověka. 

Evangelium – Mk 1,21-28 * Na začátku evangelia stojí tento zázrak, tím se jasně 

ukazuje, že s Ježíšem přichází Boží království, silnější než moc zlého. 

 

BOHOSLUŽBY OD 28. LEDNA DO 4. ÚNORA 2018 
4. neděle v mezidobí 

28. ledna 

Prasklice  
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 
10:30 

Mše svatá  
Za farnost 
Za živou a + rodinu Pektorovu 

pondělí 29. ledna Morkovice 17:30 Za rodinu Adámkovu, Navrátilovu a 
Křepelkovu  

úterý 30. ledna --- ---  

středa 31. ledna 

sv. Jan aBoska 

Morkovice 17:30 Za + Jaroslava Churého a živou rodinu 

čtvrtek 1. února 

 

Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
adorace  

pátek 2. února  

Uvedení Páně do chrámu 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Za + Ludmilu Lechnerovu, manžela, 
dceru a živou rodinu 

sobota 3. února 

sv. Blažeje 

Morkovice  
Morkovice 

7:30 
8:00 

Modlitba růžence 
Za dar víry a požehnání pro rodinu 

5. neděle v mezidobí 

4. února  
Prasklice  
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Za farnost 
Mše svatá 
Na poděkování za dar víry s prosbou o 

Boží pomoc 

 

Ohlášky: Dnes v neděli 28. 1. bude v 17:00 setkání biřmovanců na faře 

v Morkovicích. Farnost Šternberk zve na Hromniční pouť matek v sobotu 3.2. 2018. 

Farní ples bude v sobotu 3. února 2017 v kulturním domě v Pačlavicích. Vstupenky 

na ples si můžete objednat a nebo koupit u paní Gremlicové.  Dary do tomboly můžete 

přinést na faru v Morkovicích. V pátek při mši svaté bude žehnání svící, doneste si 
svíce, které pro vás budou znamením, že máme chodit ve světle Kristově.  V sobotu 3. 

února budu udělovat svatoblažejské požehnání. Nemocné navštívím až v pátek 9. 

února. V pátek 2. února pojedeme s ministranty na výlet do Olomouce.  

 

IX. FARNÍ PLES v sobotu 3. února 2018  
od  20:00 v KD v Pačlavicích 

Hraje hudební skupina MORKOVČANKA,  

tombola, občerstvení. 

 Vstupné 120,- Kč. 
 

Hromnice je lidový název svátku „Uvedení Páně do 

chrámu“, který se slaví 2. února. Připomíná obětování Ježíše 

v Jeruzalémském chrámě, při kterém starý Simeon a 

prorokyně Anna poznali v Ježíši „Světlo k osvícení národů“ – 

Mesiáše (Lk 2,22-38). Mojžíšův zákon totiž předepisoval, že 

každý mužský prvorozenec musí být zasvěcen Bohu. Panna 

Maria a Josef s dítětem Ježíšem splnili tento předepsaný úkon 

a setkali se při tom se starcem Simeonem a prorokyní Annou 

(podle toho se též svátek ve východní církvi nazývá 

Hypapanté - setkání). Lidový název „hromnice“ vznikl kvůli 

svěcení svíček „hromniček“, které se rozsvěcely i při 

modlitbě za ochranu při   bouřce.  KRISTUS DÁVÁ 

SVĚTLO A SÍLU. 

Kristus, jenž pro všechny zemřel a vstal z mrtvých, dává člověku skrze svého Ducha 

světlo a sílu… (Tertio millennio adveniente, 59) 

 

11. února je svátek Panny Marie Lurdské a také Světový den nemocných 

Svátost Pomazání nemocných se bude udělovat v našich farnostech: 

V Morkovich v pátek 9. února při mši svaté 

V Pačlavicích a v Prasklicích v neděli 11. února při mšisvaté 

 

MŠE SVATÁ NA JEZÍRKU BUDE V SOBOTU 10. ÚNORA VE 14:30 
 

Kdo chcete příjmout tuto svátost zapište se v sakristii: jméno, bydliště a rok narození. 
Svátost nemocných přijímají vážně nemocní a starší věkem - od 60 let. 

Je důležité, aby člověk byl v milosti posvěcující a přijal eucharistii 

  


