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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 4. ÚNORA  2018 
 

 

Sledujeme Ježíše ve sváteční (sobotní) den. Účastnil se bohoslužby v synagoze a nyní je 

pozván na oběd. Ale něco je špatně. Petrova tchyně leží vážně nemocná. Kristus tuto 

bolestnou situaci před zraky učedníků vyřeší. A hned večer řeší další podobné problémy. 

Bůh má moc zlomit vládu zla a zlého ducha, který působí bariéry bránící kvalitnímu 

životu. Ježíš odhaluje člověku, kdo je skutečný zachránce.  

 

1.čtení: Job 7,1-4.6-7 * Job je spravedlivý, nezhřešil, a přeci trpí. Sedmá kapitola je 

modlitbou, v níž Job Bohu předkládá svou bolest jako naléhání. 

Žalm: 147* Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. 

2.čtení: 1 Kor 9,16-19.22-23 * Pavel své svěřence miloval, ale mnohé otázky vzájemných 

vztahů si museli někdy dost dramaticky vyjasňovat. Apoštol se nejednou musel hájit. 

Evangelium – Mk 1,29-39 * Ježíšův typický den. Uzdravuje, není mu lhostejná žádná 

lidská nouze, ale také má čas na modlitbu. Důraz však neklade na léčení nemocných, ale na 

zvěstování evangelia. 

BOHOSLUŽBY OD 4. DO 11. ÚNORA 2018 
5. neděle v mezidobí 

4. února 

Prasklice  
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 
10:30 

Mše svatá  
Mše svatá 

Na poděkování za dar víry s prosbou o 

Boží pomoc 
pondělí 5. února  

sv. Agáty 

Morkovice 
Morkovice 

16:30 
17:30 

svatá zpověď 
Na poděkování za dar života s prosbou o 
Boží požehnání  

úterý 6. února Prasklice 
Prasklice 

13:00 
17:00 

Zahájení adorace 
Za farnost 

středa 7. února 

 

Morkovice 
Morkovice 

16:30 
17:30 

svatá zpověď 
Za Boží Požehnání  a ochranu Panny  
Marie pro rod. Kopečnou 

čtvrtek 8. února 

 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
adorace  

pátek 9. února  

 

Pačlavice 
Morkovice 

15:00 
17:30 

Pohřeb pana Josefa Judase 
Za + rodiče Okálovy příbuzné a živ. rod. 

sobota 10. února 

Panny Marie 

Jezírko  
 

14:30 
 

Za farníky, poutníky a za dar zdraví pro 
nemocné 

6. neděle v mezidobí 

11. února  
Prasklice  
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování za prokázaná dobrodiní 

a ochranu Boží pro celou rodinu 

 

Ohlášky: V sobotu 10. 2. v 15:00 jsou zvány děti a mladí na faru v Morkovicích 

k dalšímu setkání – tentokrát na karneval. Nezapomeňte přijít v maskách a určitě něco 

vyhrajete. V neděli 11. 2. bude v 17:00 setkání biřmovanců na faře v Morkovicích. 

Nemocné navštívím v pátek 9. února.  Děkuji všem organizátorům za přípravu farního 

plesu, děkuji všem, kteří jste přispěli svými dary do tomboly a děkuji vám všem, kteří 

jste na farní ples přišli. 

 

Adorační den farnosti Prasklice - úterý 6. února 2018 
 

- Zahájení ve 13:00 výstav NSO.  

- V 15:00 modlitba korunky k Božímu 

milosrdenství  

- V 17:00 ukončení adorace a mše svatá  

 

Zapište se na adorační službu. Tento den je dnem 

modliteb za naší farnost a den modliteb farnosti za 

bohoslovce v semináři. 

 

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 mši svaté 

 

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 

 
Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni nemocných, 11. únor 2018 

Téma Dne nemocných je v letošním roce převzato ze slov, jimiž se Ježíš, vztyčený na 

kříži, obrací na svou matku Marii a na Jana: „Ženo, to je tvůj syn.“ … „To je tvá matka.“ 

A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. (Jan 19,26-27). 

Tato Pánova slova vnášejí světlo do hlubokého tajemství kříže. Kříž nepředstavuje 

beznadějnou tragédii, ale místo, na kterém Ježíš ukazuje svou slávu a předává svou 

poslední vůli lásky, která se stává základním pravidlem křesťanské komunity a života 

každého učedníka. 

Marii, Matce něžnosti, chceme svěřit všechny nemocné na těle a na duchu, aby v nich 

podpořila naději. Prosíme ji také, aby nám pomohla v přívětivosti k nehybným nemocným 

bratřím a sestrám. Církev je si vědoma, že potřebuje mimořádnou milost, aby mohla dostát 

své evangelní službě – péči o nemocné. Všem nemocným, zdravotníkům, dobrovolníkům 

uděluji z celého srdce apoštolské požehnání.                                (úryvek z listu) 
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