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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

1. NEDĚLE POSTNÍ 18. ÚNORA  2018 
 

 

Markovo evangelium je nejkratší a podle některých odborníků také nejstarší z evangelií. Mnohé 

popisy událostí jsou v něm velice stručné. Ale díky tomu lze nahlédnout, co asi bylo pro autora 

to nejpodstatnější. Shrnuje Ježíšovo kázání do dvou vět. Pojmem „Boží království“ zřejmě 

neoznačuje nějakou formu uspořádání vlády, ale přítomnost samotného Boha: Bůh je blízko. A 

připojuje radu, co dělat: Zastavit se a ohlédnout, zda jdeme dobře. A za druhé přijmout vírou 

Boha. To je vynikající plán na celou postní dobu.  

 

 

1.čtení: Gn 9,8-15* Příběh o potopě v sobě nese zásadní sdělení: Všichni lidé propadli hříchu. 

Bůh má moc člověka vyhubit, ale hledá šanci, jak mu pomoci.  

Žalm: * Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. 

2.čtení: 1 Petr 3,18-22* Potopa byla smrtí pro všechny odmítající. Bůh dal nejen novou šanci, 

ale nyní v Kristu i hříšní mají možnost žít. 
Evangelium – Mk 1,12-15* Úryvek nám nabízí základní úkol pro postní dobou: nechat se 

vést Duchem, půst (poušť), obrácení a radostnou zvěst o Boží blízkosti. 

BOHOSLUŽBY OD 18. DO 25. ÚNORA 2018 
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 (ministranti) 

pondělí 19. února  --- ---  

úterý 20. února Morkovice 17:30 Za + Boženu Hrnčířovu, syna a DO 

středa 21. února 

 

Morkovice 17:30 
 

Za + Stanislava Štěpánka, dvoje rodiče a 
DO 

čtvrtek 22. února 

Stolce sv. Petra 

Pačlavice 
Prasklice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 

pátek 23. února  

 

Morkovice 
Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice 

15:00 
17:00 
17:00 
17:00 
17:30 

adorace 
Křížová cesta 
Křížová cesta 
Křížová cesta 
Za posilu a pomoc v nemoci 

sobota 24. února Morkovice 8:00 Za + rodiče Malíkovy, DO a živou rodinu 

NEDĚLE 25. ÚNORA  

2. NEDĚLE  
POSTNÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
15:00 

Mše svatá 
Za farnost 
Za+Josefu Lejsalovou a za živ. a + rod.  

Křížová cesta (ženy) 

 

Ohlášky: Dnes je sbírka na farnost. V neděli 25. 2. bude v 17:00 setkání biřmovanců 

na faře v Morkovicích. Příští neděli je sbírka - Haléř svatého Petra. Malé úkoly na 

postní dobu jsou v kostele v Morkovicí vzadu na nástěnce – inspirace pro každého 

znás. Pozvánka na přednášku ThDr. P. Jana Balíka, PhD. Ideologie gender a netušené 

zdroje katolické antropologie – ve středu 28. února 2018 ve studentském klubu na AG 

v Kroměříži.  

Postní almužna - dobrovolná duchovní formace 

Bratři a sestry, když jsem psal tuto výzvu, vzpomněl jsem si na děti na Haiti. Ty, které 

chodí do škol, v nichž Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá, dostanou jedno jídlo 

denně. Na oběd bývá rýže s fazolemi. Bývá to jejich jediné jídlo.  

Kolik a čeho sníme za den my? A kolik vyhodíme do popelnice? Oživme nejdříve 

svou vděčnost Bohu, děti rodičům, že žijeme v takové blahobytu.  

V postní době, díky Postní almužně, si můžeme my dospělí i děti něco odepřít a dát do 

pokladničky obmos, který bychom za to utratili.  

Mons. B. Vitásek, prezident ACHO  
  

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. 

 

 KŘÍŽOVÁ CESTA - proč v křížové cestě rozjímáme i 

nad zastaveními, která nejsou doložena svědectvím Písma. 

Odpověď je prostá: sám lidský život vytvořil tato 

zastavení, ve kterých lidé nechtěli zůstat sami. Dnes už 

nejsme schopni zrekonstruovat Ježíšovu cestu od Piláta až 

na Golgotu přesně krok za krokem. Ale zastavení, která 

vytvořila křesťanská tradice, jsou vyjádřením víry, že Ježíš 

je s námi v každé situaci, i když to necítíme, a že může 

všechny těžké chvíle našeho života proměnit svou mocnou 

přítomností. Modlitba křížové cesty je tedy příležitost, 

abychom Ježíše na své vlastní cestě rozpoznali; ne jako 

toho, kdo stojí mimo nás, kdo sleduje, jak ji zvládáme, ale 

jako toho, kdo žije, raduje se a trpí v nás. Je to příležitost pro setkání s ním ve vlastním 

srdci, které často bývá životními trápeními sevřené, neschopné přijmout lásku Boží ani 

lidskou.  

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

za mír ve světě – zvláště za ukončení napětí a nenávisti zvláště mezi Demokratickou 

republikou Kongo a Jižním Súdánem.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. 

+ Jan Graubner  


