Ohlášky:
V sobotu 29. srpna bude na svatém Hostýně v 10:15 mše svatá pod širým nebem
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 23. SRPNA 2020
Na našem životě by lidé měli vidět skutky víry a od nás by měli slyšet její pravdy. Ale jen díky
Duchu svatému ji mohou přijmout a žít. Vyprošujme našim hledajícím dětem, vnukům, přátelům
dar Ducha svatého. Kéž s jeho pomocí rozpoznávají lidé ve světě veliké Boží skutky. Kéž díky jeho
působení uvěří v toho, který je působí.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.čtení: Iz 22,19-23. Scéna se odehrává v době vlády krále Ezechiáše (716 - 687 p.n.l.). Významný
úředník Šebna žil honosným životem, proto se na něj snáší prorokova kritika. V Izaiášově textu je
zmiňován dokonce několikrát. Úryvek čteme s ohledem na zmínku o „klíči“ jako symbolu moci.
Žalm 138 odpověď: Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, dílo svých rukou neopouštěj!
2.čtení: Řím 11,33-36. V 9. až 11. kapitole vysvětloval svatý Pavel, proč Izrael odmítl Krista jako
Mesiáše. Toto odmítnutí vidí jako otevření cesty pro pohany. Pavel zakončuje tuto svoji úvahu
velkolepým hymnem na Boží moudrost a prozřetelnost.
Evangelium: Mt 16,13-20. Když Ježíš začal veřejně vystupovat, připojily se k němu zástupy lidí.
Zažily zázraky, nasycení, uzdravení, slyšely Ježíšovo kázání. Nyní přichází ve vyprávění evangelia
určitý zlom. Kristus se zaměřuje na své učedníky. Na jejich víru, na jejich vztah k němu.
BOHOSLUŽBY OD 16. DO 23. SRPNA 2020
Prasklice
8:00
Za + Jana Vdolečka a živou rodinu
21. neděle v mezidobí
Pačlavice
9:15
Za + Martina Kozáka, manželku, rodinu
23. srpna
Morkovice
10:30
Na poděkování za dar života a víry
pro rodinu Šreflovu
pondělí 24. srpna
------sv. Bartoloměj
úterý 25. srpna
Morkovice
18:00
Za zdárný průběh operace
Na poděkování za rodinu Vrbovu
středa 26. srpna
Morkovice
18:00
a Dostálovu
Pačlavice
17:00
mše svatá
čtvrtek 27. srpna
Prasklice
18:00
mše svatá
sv. Monika
Morkovice
18:00
adorace
pátek 28. srpna
Za + Ludvíka Najmana, manželku
Morkovice
18:00
sv. Augustyn
a bratry
sobota 29. srpna
------Umučení Jana Křtitele
Prasklice
8:00
Na poděkování za přijatá dobrodiní
22. neděle v mezidobí
Pačlavice
9:15
Na úmysl dárce
30. srpna
Morkovice
10:30
Za farníky

s Mons. Janem Graubnerem, olomouckým arcibiskupem. Pokud vláda neomezí konání akcí,
bude z našich farností vypraven autobus. Přihlásit se můžete v sakristii nebo u paní Marie
Gremlicové.

Autobus na Hostýn vyjíždí v 7:45 ze Lhoty, staví v Pačlavicích, Prasklicích,
Pornicích a v Morkovicích v 8:00.
Příští neděli budou v Morkovicích při mši svaté dva křty dětí.
V neděli odpoledne bude v Prasklicích na faře farní den s promítáním pro děti.

