Ohlášky:
Mše svaté jsou nyní přibližně pro 30 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.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 6. PROSINCE 2020

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

Říká se, že první kniha, kterou děti přečtou je životopis rodičů. Milí rodiče,
co mohou vaše děti vyčíst z vašeho života? Jak jim prošlapáváte cestu k Bohu?
A nejen jim. Co může z vašeho života vyčíst manžel, manželka, vaši přátelé,
spolupracovníci? Náš život by měl zanechat ve společnosti stopu, která ostatním
usnadní cestu k Bohu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čtení: Iz 40,1-5.9-11 Izraelité jsou v Babylonském zajetí daleko od domova, který
je v troskách. Bůh je skrze proroka ubezpečuje o záchraně.

Žalm: 85 odpověď: Pane, ukaž nám své milosrdenství!
2. čtení: 2 Petr 3,8-14 Přes dobovou představu světa zaznívá podstatné: Pán přijde
a my ho máme přivítat do připraveného domu svého „já“.
Evangelium: Mk 1,1-8 Jan Křtitel vystupuje jako hlas předpovězený prorokem
Izaiášem, a připravuje cestu k přijetí Mesiáše.
BOHOSLUŽBY OD 6. PROSINCE D0 13. PROSINCE 2020

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

mše svatá
mše svatá
za + Aloise a Amálii Krejčí, 2 rodiče a rodinu
---

Slavnost neposkvrněného
početí Panny Marie

Morkovice 17:30

za Bedřicha Churého, manželku a děti

středa 9. prosince
čtvrtek 10. prosince

Morkovice 17:30

za + sestru Ludmilu, rodiče a DVO

Prasklice
Pačlavice

za rodinu Žižlavskou a Dvořákovu
mše svatá

6. prosince
2. neděle adventní
sv. Mikuláš

pondělí 7. prosince
úterý 8. prosince

ze Slavnosti neposkvrněného
početí Panny Marie

pátek 11. prosince
sobota 12. prosince
13. prosince
3. neděle adventní
sv. Lucie

16:30
17:30

Morkovice 17:30
Morkovice 8:00
Prasklice
8:00
Pačlavice 9:15
Morkovice 10:30

na poděkování za rodinu Kopečnou
za uzdravení nemocné sestry Marie
mše svatá
mše svatá
za rodinu Beerkensovou

Návštěva nemocných – domluvte si návštěvu přes telefon (731 621 157).
Objednávání knih – dnes ukončíme objednávku knih a v úterý ji předáme
knihkupectví.
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.
Děkuji všem, kteří posílají příspěvky na farní účet. Pán Bůh zaplať.
Příležitost k předvánoční svátosti smíření bude za 14 dní. Zpovídat by se mělo
v neděli 20. 12. v Pačlavicích od 13:30 do 14:30 a v Morkovicích od 15:00
do 16:00 hodin.

