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JORDÁN 
i n f o r m á t o r  ř í m s k o k a t o l i c k ý c h  f a r n o s t í  

M o r k o v i c e ,  P a č l a v i c e  a  P r a s k l i c e  

6 .  N E DĚL E  V  M E Z I D O B Í  1 2 . 2 . 2 0 2 3 
„Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona 

a farizeů, do nebeského království nevejdete.“  
Jak rozumět této Ježíšově výzvě? Začneme přirovnáním ke kuchařům. Někteří kuchaři 

vaří přesně podle předpisů. Do posledního gramu naváží suroviny a pak je pečlivě podle 
návodu smíchají a vaří či pečou. Jejich jídlo bývá dobré, i když se někomu může zdát mdlé, 
či jinému pikantní, ostré nebo pálivé. Ale jsou i kuchaři, kteří své jídlo připravují na 
základě letitých zkušeností, podle toho, pro koho vaří. Sem tam něco uberou, sem tam 
přidají a jejich jídlo je pak pro jejich konkrétní hosty vynikající.  

Farizeové a jejich spravedlnost byla jako ta první skupina kuchařů.  Dbali na přesnost 
a na to, aby všichni stejně dodržovali předpisy zákona. Byli svým způsobem dokonalí, ale 
jejich požadavky byly pro mnohé nestravitelné. 

Ježíš pak je jako kuchařský velmistr. Ví, kdy má v požadavcích přidat a kdy je dobré 
povolit. Není pro něho důležité zachovat předpis, ale dosáhnout cíle. A tím je přiblížení 
člověka k Bohu. Jako milující Syn se neptá, co musí dělat, aby splnil literu předpisů, ale 
co může udělat, aby potěšil milujícího Otce. V tom spočívá jeho dokonalá spravedlnost.  

Při výchově nebo sebevýchově můžeme postupovat jako farizejští kuchaři, ale také se 
můžeme učit od Ježíše mistrovství. Toho nedosáhneme tím, že budeme všechno 
dokonale plnit, ale tím, že si vybudujeme vztah s Otcem. Láska k němu nás pak vede 
k tomu, že se sami snažíme žít co nejlépe a zároveň máme trpělivost s těmi, kterým se 
to ještě nedaří. Vypráví o tom příběh o opatovi, kterým naše zamyšlení zakončíme: 

Jednoho dne přišel opat za starým mnichem, který usiloval o dokonale ctnostný život 
a byl proslulý velmi přísnou askezí. Opat mu položil otázku: „Bratře, proč jste na sebe tak 
přísný? Vždyť Bůh nás má rád i když nejsme úplně dokonalí.“ Mnich se na opata podíval 
a pravil: „Za to může láska. Čím víc poznávám Boha, tím víc ho miluji a tím víc chci 
odhalovat jeho krásu lidem.“ Opat se zamyslel a ptal se dál: „A k tomu potřebujete být 
dokonale ctnostný?“ Mnich se usmál: „Člověk byl stvořen k Božímu obrazu. Má být 
zrcadlem, ve kterém se odráží Boží pravda, láska a krása. Ale hřích tomu brání. Umí 
pokřivit Boží obraz a dokonce, když se rozmnoží, tak ho může zcela zastínit. Proto bojuji 
s hříchem. Miluji Boha a nechci být jeho karikaturou. Miluji lidi a chci jim předat 
co nejkrásnější a nejvěrnější obraz našeho tvůrce. Proto bojuji s hříchem všemi 
prostředky a ze všech sil.“ Opat chvíli přemýšlel a pak řekl: „Děkuji za moudrost vašeho 
stáří, zralost vaší lásky a sílu vašeho příkladu. Prosím proste za mne, abych i já k této 
moudrosti, lásce a věrnosti Bohu dozrál.“                P. Jan Plodr 

I N F O R M A C E : 

Děkuji všem, kdo se podíleli na organizaci farního plesu a všem, kdo věnovali dary 
do tomboly.  
Orel Morkovice zve na sportování do haly v sobotu 18.2. od 12:00 do 14:00 hodin. 
Popelec se bude udělovat jen při bohoslužbách na popeleční středu 22. února.  
 

 

Bohoslužby ve farnostech 

neděle 12. února 
6. neděle v mezidobí 

Pačlavice 
Morkovice 

9:15 
10:30 

mše svatá 
Za + Růženu Štěpánkovou, manžela a DvO 

pondělí 13. února --- --- --- 

úterý 14. února --- --- --- 

středa 15. února Morkovice 17:30 Za rodinu Slezákovu, Blešovu a DvO 

čtvrtek 16. února Morkovice 17:30 adorace 

pátek 17. února Morkovice 17:30 Za rodinu Romanovu a DvO 

sobota 18. února 
Morkovice 
Prasklice 

8:00 
18:00 

Za dar zdraví a požehnání pro rodinu Vrbovu 
mše svatá (ze 7. neděle v mezidobí) 

neděle 19. února 
7. neděle v mezidobí 

sbírka Haléř sv. Petra 

Pačlavice 
Morkovice 

9:15 
10:30 

mše svatá 
Za + Karla Jiříčka a DvO 

pondělí 20. února --- --- --- 

úterý 21. února --- --- --- 

středa 22. února 
popeleční středa 

Prasklice 
Pačlavice 

Morkovice 

8:00 
17:00 
18:00 

mše svatá 
mše svatá 

Za + Josefku Lajsalovou a rodinu 

čtvrtek 23. února Morkovice 17:30 adorace 

pátek 24. února --- --- --- 

sobota 25. února --- --- --- 

neděle 26. února 
1. neděle postní 

Morkovice 8:00 Za farníky 

pondělí 27. února --- --- --- 

úterý 28. února --- --- --- 

středa 1. března --- --- --- 

čtvrtek 2. března Morkovice 17:30 adorace 

pátek 3. března --- --- --- 

sobota 4. března Prasklice 18:00 mše svatá (z 2. neděle postní) 

neděle 5. března 
2. neděle postní 

Pačlavice 
Morkovice 

9:15 
10:30 

mše svatá 
Za rodinu Kopečnou a DvO 


