
HHHlllaaasss   oooddd   JJJooorrrdddááánnnuuu  

informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. LEDNA  2020 
 

Ježíš přichází jako zachránce, mesiáš, na kterého židé čekají dlouhá staletí, dosah jeho 

působení však bude přesahovat hranice Izraele. První čtení mluví o „světle“ národů. Ježíš 

není zdatný politik nebo revolucionář, nešíří žádnou novou ideologii. Jeho klíčovým 

přínosem je vlastní dar života. Proto se v listě Židům cituje dnešní žalm v překladu: „Oběti 

ani dary jsi nechtěl, ale dal jsi mi tělo“ (Žid 10,5). Na svém těle ukazuje míru lásky 

Hospodina k jeho lidu. A jde ještě dál. Skrze oběť sebe sama dává život svému lidu. Proto 

ho Jan nazývá obětním „Beránkem Božím, který snímá hříchy světa“. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.čt. - Iz 49,3.5-6 -  V babylonském zajetí v 6. stol. př. Kr. Bůh slibuje příchod 

„Služebníka“, který Izrael zachrání a bude světlem všem národům!  

Žalm 40* odp. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. 

2. čt. - 1 Kor 1,1-3 – Po několik týdnů zde budeme číst z Prvního listu svatého apoštola 

Pavla Korinťanům. Úvodní pozdrav odráží základní vyznání víry křesťanů. 

Evangelium - Jan 1,29-34 –  Ježíšův křest Janovo evangelium popisuje v jiném světle než 

synoptici, avšak i zde hraje zásadní roli. Popis křtu je uzavřen klíčovým svědectvím víry v 

Krista. 

BOHOSLUŽBY OD 19. DO 26. LEDNA 2020 
2. neděle v mezidobí 

19. ledna 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 

Mše svatá 

Za farnost 

pondělí 20. ledna  

sv. Fabiána a Šebestiána 

Morkovice 17:30 
 

Za + Jana Romana a živou rodinu  

úterý 21. ledna 

sv. Anežky Římské 

--- ---  

středa 22. ledna Morkovice 17:30 Na poděkování za dar života a Boží 
požehnání 

čtvrtek 23. ledna Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 24. ledna 

sv. Františka Saleského 

Morkovice 17:30 Za maminky z Modliteb matek a jejich 
děti  

sobota 25. ledna 

obrácení sv. Pavla 

Morkovice 8:00 Mše svatá 

3. neděle v mezidobí 
26. ledna 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 

Mše svatá 

Za + Vojtěcha Horáka, rodiče,  

bratry a DO 

Ohlášky:  Dnes je sbírka na farnost. V neděli 19.1. bude na faře v Morkovicích v 15.30 

hodin beseda s promítáním filmu spanem Jaroslavem  Jarošem  - cestovatel a kameraman. 

Název besedy je: AFRIKA - národní parky Tanzánie.Vstupné dobrovolné. Příští víkend 

bude Modlitební triduum: v pátek 24. ledna po mši sv., která bude obětována za 

maminky z MM a jejich děti a na poděkování za 25 let MM. V sobotu 25. ledna po mši sv. 

a v neděli 26. ledna po mši sv. 

Farní ples bude v sobotu 8. února 2020 v kulturním domě v Pačlavicích. Dary do tomboly 

můžete přinést na faru a vstupenky na ples si můžete zamluvit a nebo koupit u paní 

Gremlicové. V sobotu 1. února bude ve Šternberku Hromniční pouť matek, mši svatou 

v 10:00 a přednášku na téma: Dítě a počítač, bude mít Doc. Dr. Rudolfa Smahela, Th.D., 

vedoucího katedry křesťanské výchovy na CMTF v Olomouci 
 

Farní tábor pro děti 1.-7. třída: termín 8. -15. 8. 2020, Charváty u Olomouce,  

cena: 2.100,- 
 

Dobrodružný sjezd řeky Moravy, pro mládež od 8. třídy: 

termín 14. -17. 7. 2020 , cena: 1.500,- 

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů 18. – 25. ledna 2020 
 

Modlitba za jednotu křesťanů  

Pane Ježíši, v předvečer své smrti jsi za nás prosil, aby všichni tvoji učedníci byli jedno, 

jako ty ve svém Otci a tvůj Otec v tobě. 

Dej nám, abychom bolestně pociťovali svou nesjednocenost jako nevěru. 

Dej nám, abychom poctivě uznali a statečně odvrhli svou lhostejnost, nedůvěru a vzájemné 

nepřátelství. 

Dopřej nám, abychom se všichni bez výjimky sešli v tobě, aby nejen z našich úst, ale také 

z našich srdcí neustále stoupala tvá modlitba za jednotu křesťanů. 

Za takovou jednotu, jak ty ji chceš, a těmi prostředky, jak ty je chceš. 

Dej, abychom v tobě, který jsi dokonalá láska, našli cestu, jež vede k jednotě v tvé lásce 

a v tvé pravdě   

 

POUŤ – DO JIŽNÍCH ČECH 

Od pátku 1. 5 do neděle 3. 5. 2020 pojedeme na farní pouť 

Ubytování a snídani s večeří budeme mít v klášteře sester Kongragace Jesu v obci Štěkeň. 

Navštívíme Bílou Horu a klášter Benediktínek v Praze, Poutní místo Svatá Hora u 

Příbramy. Poutní místo Lomec, kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě, hrad Rabí,  

Klášter Zlatá Koruna, Český Krumlov, klášter Kájov…. 

Cesta autobusem, 2x snídaně a 2x večeře a ubytování a některé vstupy. Cena 2.500 

Zálohu 1000,-Kč zaplatťe do konce února u paní Gremlicové 

 

 

Tříkrálová sbírka 2020 -   

Do letošní tříkrálové sbírky se v Morkovicích - Slížanech zapojilo jedenáct skupinek 

koledníků. Celková vybraná částka činila 67 934,- Kč.  

  


