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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

2. NEDĚLE POSTNÍ 25. ÚNORA  2018 
 

 

Proč Ježíš vystoupil na horu a zjevil učedníkům svoji slávu? Přítomnost Mojžíše, spojeného s 

darem Smlouvy, a Eliáše, největšího z proroků, oblak a Boží hlas… naznačují, kým Ježíš je. 

Ale učedníci jsou zmateni. Kam Ježíš míří, když toto všechno prožívají a nemají o tom mluvit? 

Boží záchrana není otázkou vysvětlování, pouček nebo definicí. Učedníci musí nejprve sami 

zažít Velikonoce, stát se svědky všech událostí a přijmout Ducha svatého. Pak teprve budou 

schopni mluvit o tom všem. I my jsme učedníky, i my potřebujeme nejprve na sobě zakusit moc 

Kristovy smrti a vzkříšení, přijmout Jeho Ducha, abychom mohli svědčit o velikosti Boží.  

 

 

1.čtení: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18* Abrahám neodmítl nabídnout Bohu syna, a projevil tak 

hlubokou víru a oddanost. Totéž ovšem udělá v Kristu Bůh pro člověka! 

Žalm:116* Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých 

2.čtení: Řím 8,31b-34* Bůh – Kristus – se daruje až do absolutní krajnosti. Jak daleko jde náš 

Bůh ve své lásce! 

Evangelium – Mk 9,2-10* Zjevení na hoře - Pán dává učedníkům zakusit svoji slávu, aby 

poznali, že předpověď smrti patří do velkolepé Boží strategie. 

BOHOSLUŽBY OD 25. ÚNORA DO 4. BŘEZNA 2018 
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) 
pondělí 26. února  Morkovice  17:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní 

s prosbou o B.P. pro rodinu Štěpánovu 

úterý 27. února --- ---  
středa 28. února 

 

Morkovice 17:30 
 

Za + Vladimíra Svobodníka a dvoje 
rodiče 

čtvrtek 1. března 

 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 2. března  

1. pátek v měsíci 

Morkovice 
Morkovice 

17:00 
17:30 

Křížová cesta 
mše svatá 

sobota 3. bžezna 

1. sobota v měsíci 

Morkovice 
Morkovice 

7:30 
8:00 

modlitba růžence 
Za + Vladimíra Hanáka a manželku 

NEDĚLE 4. BŘEZNA  

3. NEDĚLE  
POSTNÍ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
14:30 

Za farnost 
Za + Annu Trávníčkovou 
Za+Vojtěcha Horáka, rodiče a bratry.  

Křížová cesta (biřmovanci) 

 

Ohlášky: Dnes je sbírka - Haléř svatého Petra. Dnes v neděli 25. 2. bude v 17:00 

setkání biřmovanců na faře v Morkovicích. Malé úkoly na postní dobu jsou v kostele 

v Morkovicí vzadu na nástěnce – inspirace pro každého znás. V pátek navštívím 

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

netušené zdroje katolické antropologie – ve středu 28. února 2018 v 19:00 ve 

studentském klubu na AG v Kroměříži. (ještě předtím bude P. Balík celebrovat 

studentskou mši svatou od 18.00 v kostele sv. Jana Křtitele). Mládež farnosti 

Morkovice pořádá HRY PRO DĚTI – ve sportovní hale v Morkovicích v neděli 

4.března v 15:00 (příspěvek na provoz haly je 30,-Kč) 
  

Vedení nedělních křížových cest: 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. 

 

 15. dubna 2018 bude otec biskup udělovat v kostele v Morkovicích svátost 

biřmování. Je to za 50 dnů - a chci vás tímto poprosít o 50 dnů modliteb, za ty kteří 

se už skoro rok na přijetí této svátosti připravují.  

Jsou to: Filip Jašek, Marek Dobeš, Aleš Vymazal, Jan Najman, Vojtěch Jašek, Zdeněk 

Helebrand, Jana Žourková, Kateřina Holásková, Štěpán Churý, Jana Klabalová 

Vladimíra Brcková, Ján Brcko.  

 

Svátost biřmování uvádí pokřtěné dále do křesťanského 
života. Skrze ni totiž přijímají Ducha svatého, kterého Pán 

seslal v den letnic na apoštoly. 
Tento dar Ducha svatého připodobňuje dokonaleji 

křesťany Ježíši Kristu a naplňuje je silou, aby mohli 
vydávat svědectví Kristu a tak ve víře a lásce vytvářet jeho 

tajemné tělo.  

 

MODLITBA ZA BIŘMOVANCE 

Duchu Svatý, Tebe nám poslal Ježíš Kristus 

jako dar věčného Otce k našemu posvěcení a posile v křesťanském životě. 

Tvá milost chrání a provází celou církev i naši farnost.  

Uděl novým a zvláštním způsobem své dary i našim biřmovancům, 

aby přijali Krista plně do svého života,  

aby se dokázali navzdory všem pokušením rozhodovat pro dobro, 

aby uměli otevřeně bránit a hlásat víru,  

a tak pomáhali budovat a šířit jeho království.  

Panno Maria, vypros nám všem,  

abychom se stali podle tvého vzoru učenlivými žáky ve škole Ducha svatého 

a dovedli svou víru vyznávat slovem i životem. Amen 

 

Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci… 


