Ohlášky:
Mše svaté jsou nyní pro 20 osob.
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

Nedělní bohoslužba z Morkovic bude přenášena živě na internetu.
Děkuji firmě Skamanet, která zajišťuje internetové připojení pro přenosy.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 29. LISTOPADU 2020

Roráty – průvod s lampičkami bude vždy před každou večerní mší svatou.

Bděte! To je výzva, se kterou se na nás dnes obrací Pán Ježíš. Definice říká, že bdělost
je stav připravenosti a pohotovosti organismu k reagování na podněty. Bdělé má být
nejen tělo, ale i duše člověka. Jsme povoláni vnímat podněty, které nám od Boha přináší
Duch svatý. Aby mohl být člověk bdělý, musí umět odpočívat. Pro tělo je důležitý
spánek, pro duši ztišení. Chvíle, kdy se usebereme a odevzdáme své starosti Pánu.
Advent je časem, který nám k tomu nabízí ideální podmínky.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čtení: Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7 Po babylonském zajetí se mohli Izraelité vrátit domů
(po roce 539 př. Kr.). Ale lidé přišli do zničené země a byli zklamaní. Prorok Izaiáš je
přesvědčuje, že Bůh je neopustil.
Žalm: 80 odpověď: Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
2. čtení: 1 Kor 1,3-9 Vytrvat ve víře až do příchodu Ježíše Krista je našim zásadním
úkolem.
Evangelium: Mk 13,33-37 Náš text zaznívá v Markově evangeliu jako poslední veřejné
Ježíšovo slovo před zatčením a smrtí. Vyzývá nás k bdělosti ve víře.
BOHOSLUŽBY OD 29. LISTOPADU DO 6. PROSINCE 2020

29. listopadu
1. neděle adventní
ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH
VĚNCŮ

pondělí 30. listopadu

Prasklice
8:00
Pačlavice 9:15
Morkovice 10:30

mše svatá
Na poděkování a za požehnání do dalších let

mše svatá na úmysl dárce

---

---

---

úterý 1. prosince

Morkovice

17:30

Na poděkování a za požehnání pro rodinu
Štěpánovu

středa 2. prosince
čtvrtek 3. prosince

Morkovice

17:30

mše svatá

Pačlavice

17:30

mše svatá

sv. Ondřej

sv. František Xaverský

pátek 4. prosince
sobota 5. prosince
6. prosince
2. neděle adventní
sv. Mikuláš

Za + Antonína Navrátila, vnuka Jaroslava
a rodinu
Morkovice 8:00
mše svatá
Prasklice
8:00
mše svatá
Pačlavice 9:15
Za
Morkovice 10:30 Za + Aloise a Amálii Krejčí, 2 rodiče a rodinu
Morkovice

17:30

Návštěva nemocných – domluvte si návštěvu přes telefon (731 621 157).
Prodej knih – během týdne si můžete po bohoslužbách objednat knihy, které
jsou vystaveny v kostele.
Adventní modlitba s knězem v rodinách – rád vás navštívím a pomodlím se
s vámi u adventního věnce. Pokud byste mě chtěli pozvat, zapište se prosím
do rozpisu na nástěnce v zádveří kostela.
Svatý Mikuláš v letošním roce nemůže do kostela, ale navštíví ty, kdo mu
vyrobí pozvánku s mapou a obrázkem svého domu a tu doručí do středy 2.12.
do farní schránky.
Zapisování intencí na mše svaté pro další čtvrtletí bude 1. 12. po mši svaté.
Děkuji všem, kteří posílají příspěvky na farní účet. Pán Bůh zaplať.

