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informátor římskokatolických farností

Morkovice, Pačlavice a Prasklice
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9. ÚNORA 2020

Jste sůl, jste světlo světa! Asi jsou posluchači, kteří se nadmou pýchou, když si 
představí, že právě oni jsou světlo světa, středobod vesmíru. A jistě se najdou tací, 
kteří si nepřipadají ani jako lidé světla, natož jako lidé plní jedinečné chuti. Ale Pán 
nemluví o našich schopnostech, pocitech a depresích. On mluví o moci Boží, kterou 
jsou naplněni ti, kdo Boží království přijmou a zakomponují do svého života. Je to 
život naplněný Bohem. To on prozáří svět. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.čt. - Iz 58,7-10 -  Prorok se obrací jak na tyto mocné, tak na obyčejný zbožný lid s 
výzvou, aby byly obnoveny spravedlivé společenské vztahy. 
Žalm 112* odp. Spravedlivý září v temnotách jako světlo.
2. čt. - 1 Kor 2,1-5 – Pavel snažil ukázat nesmyslnost fascinace lidskou moudrostí, 
související s bláznovstvím soběstačnosti a sebeoslavování. Bůh převrací lidská měřítka.
Evangelium - Mt 5,13-16 –  Sůl a svítilna v Horském kázání zobrazují úkol Ježíšových 
učedníků. Jejich pozice je jak "v těstě", tak "na hoře". Jsou tedy ve světě i pro svět, každé 
plné oddělení se nebo trvalé skrytí by bylo hrubou chybou.

BOHOSLUŽBY OD 9. DO 16. ÚNORA 2020
5. neděle v mezidobí

9. února

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00

10:30

Mše svatá
Mše svatá
Za živou a + rodinu Pektorovu

pondělí 10. února 
sv. Scholastiky

Morkovice
Morkovice

16:30
17:30

svatá zpověď
Za  živou  rodinu  Okálovu,  +  rodiče  a
příbuzné

úterý 11. února
Panny Marie Lurdské

Jezírko 15:30 Za  farnost  a  za  dar  uzdravení  pro
nemocné

středa 12. února Pačlavice
Morkovice

9:30
17:30

Mše svatá (Domov pro seniory)
Na poděkování za dar života a za DO

čtvrtek 13. února Pačlavice
Prasklice
Morkovice

17:00
18:00
18:00

Mše svatá
Mše svatá
adorace

pátek 14. února Morkovice 17:30 Za  +  Josefa  Gremlicu,  rodiče  a  živou
rodinu 

sobota 15. února Morkovice 8:00 Mše svatá

6. neděle v mezidobí
16. února

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00

10:30

Mše svatá
Mše svatá
Na poděkování a za Boží požehnání pro
živou  rodinu

Ohlášky: V pondělí budu v Morkovicích udělovat svátost pomazání nemocných. Ve
čtvrtek bude v Morkovicích na faře v 19:00 náboženství. Moc děkuji všem organizátorům
za přípravu farního plesu, děkuji všem, kteří jste přispěli svými dary do tomboly a děkuji
vám všem, kteří  jste  na farní  ples  přišli.  Pozvání  na  vzdělávací  kurz  do Olomouce:
Dobrovolnictví v pastorační péči o nemocné (viz. nástěnka)

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 (ještě je 15 volných míst)

11. února je svátek Panny Marie Lurdské a také Světový den nemocných
Svátost Pomazání nemocných se bude udělovat v našich farnostech:

V Morkovich v pondělí 10. února při mši svaté
V Pačlavicích a v Prasklicích v neděli 9. února 

při mši svaté

MŠE SVATÁ NA JEZÍRKU BUDE V ÚTERÝ 
11. ÚNORA V 15:30

Kdo chcete příjmout svátost pomazání nemocných zapište se v sakristii:
  jméno, bydliště a rok narození. 

Svátost nemocných přijímají vážně nemocní a starší věkem – od 65 let.
Je důležité, aby člověk byl v milosti posvěcující a přijal eucharistii

11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová
ve  skalní  jeskyni  „de  Massabielle“  poblíž  Lurd  ve  Francii
Pannu  Marii.  Zjevení  se  opakovalo  do  16.  července  ještě
sedmnáctkrát. K jeskyni, v níž vytryskl pramen vody, přichází
od té doby velké množství poutníků, mezi nimi velký počet
postižených  nejrůznějšími  neduhy.  Církevně  uznaných
zázračných uzdravení za sto let (do roku 1959) bylo 58, ale
úlevu přinesla tato pouť mnohem většímu počtu lidí.  Výzva
Matky  Boží  k  pokání  probudila  v  církvi  hlubší  zájem  o
modlitbu a službu lásky a podnítila péči o trpící a nemocné. 
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