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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 24. ÚNORA 2019 
 

 

Milujte své nepřátele… Nedávno jeden farník z pražské farnosti přistoupil ke knězi s otázkou: 
„Jak mám v kostele podat pozdravení pokoje jedné významné politické osobnosti, když tohoto 
člověka považuji za zkorumpovaného a zlého?“ Co s tím? Verš Lk 6,35 je nekompromisní: 
„Milujte nepřátele… Buďte milosrdní… Odpouštějte!“ Znamená to, že se máme stát naivními 
hlupáky? Ježíš o hlouposti nemluví. Předpokládá, že učedníci dobře vědí, s kým mluví. Dobrota 
učedníků nemá sloužit dalšímu zlu zlovolných lidí ani podporovat naivitu. Ale dává šanci 
i zlým lidem, aby se mohli probrat a okusit, že dobrota existuje a je mnohem lepší cestou než 
zlo či nenávist, které člověka pohltí a posléze zničí.    

 
1. čt. – 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23* Vztah mezi prvním králem Izraele Saulem a pozdějším 
králem Davidem, se vyvíjel od nadšeného přátelství až po žárlivé pronásledování ze strany 
Saula. David však Saula ctil jako Bohem vyvoleného. 
Žalm 103 * odp. Hospodin je milosrdný a milostivý.  
2. čt. - 1 Kor 15,45-49 * Svatý Pavel vysvětluje, co znamená víra ve vzkříšení mrtvých. 
Evangelium - Lk 6,27-38 * Požadavky evangelia odpovídají způsobu Ježíšova života. Jejich 
naplňování vede k utlumení řetězců zla, které se po světě stále rozvíjejí. V podstatě se požaduje 
jednání podle Božího stylu.  

BOHOSLUŽBY OD 24. ÚNORA DO 3. BŘEZNA 2019 
7. neděle v mezidobí 

24. února 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování za dar života a za živou a 
zemřelou rodinu Pavelkovu 

pondělí 25. února  
 

Morkovice 17:30 Za + sestry dominikánky – Cecílii, Vítu a 
Alenu 

úterý 26. února  --- ---  
středa 27. února Morkovice 17:30 za + Boženu Hrčířovu, syna a DO 
čtvrtek 28. února 

 
Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá  
Mše svatá 
adorace 

pátek 1. března 
1. pátek v měsíci 

Morkovice 
Morkovice 

16:30 
17:30 

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

sobota 2. března 
památka Panny Marie 

Morkovice 8:00 Za + Vladimíra Hanáka, maželku a živou 
rodinu 

8. neděle v mezidobí 
3. března 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Za farnost 
Mše svatá 
Za + Josefu Lejsalovou, manžela a za 
živou a + rodinu 

 

Ohlášky: Dnes je sbírka na HALÉŘ SVATÉHO PETRA. Dnes v neděli 24. února bude 
na faře v Morkovicích v 15:30 beseda a promítání s panem Františkem Hanákem na téma: 
Austrálie.  

 

Volby do pastorační rady farnosti: Z vybraných kandidátů nejvice hlasů dostali: 
V Prasklicích – Josef Jež 
V Pačlavicích – Marcela Kuchtíková a František Jašek 
V Morkovicích – Pavel Vrba, Eva Lejsalová, Štěpán Churý, Marie Kopečná 
Příští neděli 3.3. 2019 při mši svaté budou zvolení a jmenovaní členové oficiálně 
ustanoveni do pastorační rady farnosti.   
Také chci moc poděkovat těm, kteří tuto službu ve farnostech vykonávali v uplynulých 
čtyřech letech.  

 
POUŤ – DO SEVERNÍCH ČECH 
Od středy 1. 5 do pátku 3. 5. pojedeme na farní pouť 
Ve středu navštívíme Horu Matky Boží v Králíkách, opravený kostel v Neratově a 
Benediktínský klášter v Broumově a obytujeme se v Hostelu U sv. Štěpána 
v Litoměřicích. 
Ve čtvrtek si prohlédneme místní katedrálu a navštívíme kostel Panny Marie 
Nanebevzaté v Mostě. Odpoledne se podíváme do opraveného kostela v Markvarticích 
a Kerharticích. Večer se vrátíme do Litoměřic. 
V pátek po snídani navštívíme Terezín, kostel v Čihošti (P. Josef Toufar)  a klášter  
v Želivě. Večer se vrátime do Morkovic.  
Cesta autobusem, 2x snídaně a 2x večeře a ubytování a některé vstupy. Cena 2.400 
Zálohu 1000,-Kč zaplatťe do konce února u paní Gremlicové. Částku můžete poslat i 
na účet 178572110/0300 
Ještě je deset volných míst. 
 

Příprava na Mimořádný misijní měsíc - říjen 2019 
 
Březen -  Téma měsíce: PŮST (ODŘÍKÁNÍ) 
Zamyšlení a z něj vyplývající modlitba: 
• půst a modlitba jsou velkou obranou proti zlu  
• Ježíš vzal mé hříchy na svůj kříž  
• svou smrtí na kříži mě Ježíš vykoupil a na věky spasil  
• při utrpení ve světě je Bůh vždy nablízku 
 
Konkrétní skutky:   
• pořádáme a aktivně se účastníme Křížové cesty – možno pro různé skupiny  
• pomáháme nést druhým jejich kříž – zaměřujeme se na empatii a pochopení  
• prohlubujeme modlitbu chvály, díků a prosby  
pro děti: nemusím mít všechno a hned; zajímáme se o utrpení kolem sebe i ve světě 
 


