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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 11. ÚNORA  2018 
 

 

První věty evangelia jsou skvělým vyjádřením, co znamená přijmout Kristovo 

evangelium. Malomocný byl ztracen, neměl právo žít ve společnosti. Nesměl se ani 

přiblížit, nikdo mu nepodal ruku, ani se ho nedotknul. Ale Ježíš řekl: „Chci, buď 

čistý!“ A byl čistý! Bůh má moc člověka zachránit. Malomocný z evangelia měl 

odvahu přijít a měl i pokoru dovolit Bohu zvolit své řešení.  

 

 

1.čtení: Lv 13,1-2.45-46* Úryvek knihy Mojžíšovy se věnuje malomocenství, infekční 

nemoci - dnes je léčitelná, ale tehdy nikoliv. Proto Zákon tyto lidi vylučuje ze 

společenství, aby neohrozili ostatní. 

Žalm: 32* Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany. 

2.čtení: 1 Kor 10,31 – 11,1* ať se hledá vždycky Boží oslavení, které je spjaté s 

prospěchem druhých. Tak se napodobuje příklad Pavlův a, tedy i Kristův. 

Evangelium – Mk 1,40-45* Prohlášení za čistého směl udělat jen kněz. Ale Ježíš je 

víc než kněží Starého Zákona! Je Bůh. 
 

BOHOSLUŽBY OD 11. DO 18. ÚNORA 2018 
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 
pondělí 12. února  Morkovice 17:30 Za + Růženu Štěpánkovu, manžela a DO  

úterý 13. února Pačlavice 9:30 Mše svatá ( domov důchodců) 
středa 14. února 

POPELEČNÍ STŘEDA  

Prasklice 
Pačlavic 
Morkovice 

16:30 
17:30 
18:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za+Marii a Františka Najmana a ž. rod. 

čtvrtek 15. února 

 

Lhota 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
adorace  

pátek 16. února  

 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
17:30 

Křížová cesta 
Za živou a + rodinu Šimkovu a DO 

sobota 17. února Morkovice 8:00 Za + Josefa Gremlicu a živou rodinu 

NEDĚLE 18. ÚNORA  

1. NEDĚLE  
POSTNÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za+Josefa Skřítka, manželku,syna a ž. r.  

Křížová cesta 

 

Ohlášky: Dnes v neděli 11. 2. bude v 17:00 setkání biřmovanců na faře 

v Morkovicích. Ve středu začíná postní doba, tento den je den přísného postu. Při mši 

svaté bude svěcení popela a udělování popelce.  Děkuji všem organizátorům za přípravu 

karnevalu na faře. 

Vedení nedělních křížových cest: 18.2. ministranti, 25.2. ženy, 4.3. biřmovanci, 11.3. 

mladí, 18.3. muži 25.3. modlitby matek, 30.3. 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. 

Popeleční středou vstupují věřící do 

čtyřicetidenního postního období, které je 

přípravou na oslavu Velikonoc. V katolické 

církvi je to den přísného postu (půst od 

zdrženlivosti masa a půst „újmy“ - jen jednou za 

den úplné nasycení). 

 
Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem (= popelec) s 

formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ , nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ 

Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání 

(hříchu). Tento symbol je převzatý z biblické tradice. Symbolicky se tak naznačuje stav 

člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, své zlé 

jednání a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti 

a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí ("kočiček" - v našich 

krajích) posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli. 
 

papež František „Stojíme tváří v tvář tragickým konfliktům v různých částech světa, proto 

vyzývám všechny věřící, aby se zúčastnili zvláštního dne modliteb a půstu za mír, který 

ustanovuji na pátek 23. února po první neděli postní,“ 
 

Drazí bratři a sestry, 

jak dobře víte, na mnoha místech světa není mír, ale hlad, utrpení, války a pronásledování. My 

patříme mezi ty šťastné, kteří žijí v míru a hojnosti. Nejsme přitom lepší než ti, kteří strádají. 

Ba nadstandartním způsobem života přispíváme ke zhoršení životních podmínek na řadě míst 

světa, když znečišťujeme prostředí, kupujeme laciné zboží, za které někde nedostali lidé slušně 

zaplaceno, nebo máme dokonce prospěch z výroby zbraní, které někde zabíjejí lidi. Proto 

neseme spoluodpovědnost za celý svět. Papeži Františkovi to leží velmi na srdci, a proto vyzval 

celý svět k modlitbě za ukončení napětí a nenávisti zvláště mezi Demokratickou republikou 

Kongo a Jižním Súdánem. 

Svatý otec stanovil 23. únor, pátek po první neděli postní, jako den modliteb a postu za mír ve 

světě. 

Prosím vás, abyste nabídli tento den Bohu tak, že se každý podle svých možností bude modlit i 

postit a zároveň se snažit líbit Bohu vším, co dělá. Přidejme ke svému snažení i šetrnost a 

skromnost, laskavost a vstřícnost i ochotu odpouštět a smiřovat. Nemocné prosím, aby nabídli 

Bohu i své bolesti. 

S vděčností za vaši ochotu přidat se ke splnění prosby Svatého otce každému z vás ze srdce 

žehná                        + Jan Graubner 



  

 
  


