……………………………………………………

PODPIS RODIČŮ

Náboženství bude ve středu. 1. a 2. třída od 12:00, 3. až 5. třída od 13:00 a 6. až 9. třída od 13:45.
V 1. a 2. třídě se děti seznamují s křesťanskými svátky (Dušičky, advent, Vánoce…) a osobnostmi (sv. Ludmila,
Václav, Martin…). Cílem je pomoci porozumět událostem, se kterými se během roku setkávají a poskytnout jim
vzory pro jejich rozvoj a chování.
Ve 3. až 5. třídě se probírá desatero a děti se formou příběhů a s pomocí pracovních listů učí proč je dobré podle
desatera žít. Jsou povzbuzovány ke konání dobrých skutků a vytváření hezkých vzájemných vztahů. V rámci
výuky se mohou také částečně připravit na první zpověď a svaté přijímání.
V 6. až 9. třídě se probírají příběhy Starého a Nového zákona. Žáci dostávají pracovní listy, které vyplňují
a ze kterých jim zůstane na památku učebnice biblických příběhů.
Vyučuje P. Mgr. Jan Plodr, farář z Morkovic, tel. 731 621 157.

……………………………………………………

Návštěvy nemocných budou v pátek dopoledne. Pokud by bylo nemocných víc, tak i ve čtvrtek
dopoledne. Prosím nahlaste mi, ke komu mám přijít. Moje telefonní číslo je: 731 621 157.

ADRESA, tel. na rodiče

Všechny pokřtěné děti mají chodit do náboženství. Přihlášku mohou dostat ve škole, na faře,
je i součástí tohoto Jordánu. Prosím vyplňte ji a odevzdejte na faře (klidně i do pošt. schránky).

……………………………………………………

V úterý v 18:00 bude mše svatá k zahájení školního roku.

TŘÍDA

BOHOSLUŽBY OD 23. SRPNA DO 6. ZÁŘÍ 2020
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
pondělí 31. srpna
------úterý 1. září
Morkovice
18:00
Za školáky, studenty a učitele
středa 2. září
Morkovice
18:00
Za rodiče Slezákovy, syna a rodinu
Pačlavice
17:00
Za rodiče Judasovy + dceru a rodinu
čtvrtek 3. září
Prasklice
18:00
mše svatá
sv. Řehoř Veliký
Morkovice
18:00
adorace
pátek 4. září
Morkovice
18:00
Za Boží ochranu pro rodinu
sobota 5. září
Morkovice
8:00
mše svatá
Prasklice
8:00
mše svatá
23. neděle v mezidobí
Pačlavice
9:15
Za rodinu Vdolečkovu a Adamovu
6. září
Morkovice
10:30
Za + Jaromíra Štěpánka a sourozence

……………………………………………………

Křesťanství je vysokou školou lásky. Její ryzost se osvědčuje ve chvílích zkoušek. Jak neseme své
kříže v našem životě? Reptáme, nebo je s Kristem obětujeme za spásu nesmrtelných duší?
Jedna hádanka říká: „Zemědělci slouží, lenocha však souží. Co to je?“ (motyka) Dnes to můžeme
vztáhnout na kříž. Světec ho má rád, sobec z něj má strach. Ke komu mám blíž?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.čtení: Jer. 20, 7-9 Prorok Jeremiáš vystupuje v době velkého ohrožení Babyloňany. Hlásané
Boží slovo se však vládnoucí elitě vůbec nelíbí a Jeremiáš pro ně bude muset trpět.
Žalm: 63 Odpověď: Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj!
2.čtení: Řím 12, 1-2 Jak jednat? Svatý Pavel nás učí: „Přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou
a Bohu milou.“
Evangelium: Mt 16, 21-27 „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe.“ Představa trpícího Mesiáše,
byla pro Ježíšovy současníky nepředstavitelná. I pro nás není snadné následovat Ježíše
na křížové cestě. Ale skutečná láska se pozná ve chvíli, kdy je potřeba se pro ni obětovat!

JMÉNO, PŘÍJMENÍ

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. SRPNA 2020
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informátor římskokatolických farností
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