Ohlášky:
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 13. ZÁŘÍ 2020
Odpuštění není projevem slabosti, ale naopak, je projevem veliké odvahy. Odpustit dokáže jen
člověk pokorný a milující. Naše schopnost odpouštět ukazuje, jak jsme připraveni na setkání
s Bohem na věčnosti. Jak moc se podobáme jeho Synu Ježíši Kristu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.čtení: Sir 27,33 – 28,9 Kniha Sirachovcova je jednou z nejmladších ve Starém zákoně. Často
formou přísloví vyučuje své čtenáře dobrému životu. Dnešní úryvek je věnován odpuštění.
Žalm: 103 Odpověď: Hospodin je milosrdný a milostivý.
2.čtení: Řím 14,7-9 To, že patříme Pánu "životem a smrtí", je důležitější než všechny neshody.
Evangelium: Mt 18,21-35 Ježíšova odpověď 77krát, lze přeložit také jako násobek 70 x 7, tedy
490krát. Hřivna je 9000 denárů a denár byla denní mzda. Dnes by šlo o částku cca 100 miliard.
BOHOSLUŽBY OD 13. DO 20. ZÁŘÍ 2020
Křéby
16:00
za farníky a poutníky
Pačlavice
9:15
za rodinu Lechnerovu, rodiče a duše
24. neděle v mezidobí
v očistci
13. září
Morkovice
10:30
na poděkování za dar víry a křtu
za rodinu Skřítkovu
pondělí 14. září
-----úterý 15. září
Morkovice
18:00
za + sestru a rodinu Štěpánkovu
Prasklice
9:30
mše svatá domov důchodců
středa 16. září
Morkovice
18:00
za + rodiče Jiříčkovy, dcery a rodinu
Pačlavice
17:00
mše svatá
čtvrtek 17. září
Prasklice
18:00
za + Jana
Morkovice
18:00
adorace
pátek 18. září
Morkovice
8:00
za + Jana
sobota 19. září
------Prasklice
8:00
mše svatá
25. neděle v mezidobí
Pačlavice
9:15
na poděkování za rodiny Žourkovu,
20. září
Soviárovu a Bestovu
Morkovice
10:30
za rodinu Štěpánkovu a duše v očistci

Dnes odpoledne je pouť na Křéby. Začátek v 15:00 v kostele
v Prasklicích, v 16:00 mše svatá na Křébech. Pro starší a nemocné
přistaví hasiči auto, které je odveze od kostela na Křéby. Kázat bude
P. Josef Červenka.
Od středy 16. 9. začne vyučování náboženství. Náboženství bude ve
středu pro 1. a 2. třídu od 12:00, 3. až 5. třídu od 13:00 a 6. až 9.
třídu od 13:45.
Pouť žáků na Horu sv. Klimenta u Osvětiman. Vážení rodiče, v rámci
letošního roku Bible jsme se rozhodli uspořádat v našem děkanátu
pouť žáků na místo, kde byly položeny základy kultury a duchovního
života Moravy, na Horu sv. Klimenta u Osvětiman. Termín: pátek 25.
září. Začátek pouti: 9.30 na parkovišti U křížku, asi 2 km za
Koryčanami. Dopravu tam zajistí kněží z farností. Strava: z vlastních
zásob (svačina + oběd), voda ve studánkách cestou je pitná. Návrat
domů: mezi 14.00 – 15.00 hod. Oblečení: Celá akce probíhá v přírodě
(asi 8 km chůze) včetně polední mše svaté. Děti potřebují pevnou
nepromokavou obuv, sportovní oblečení, pláštěnku. Z vyučování své
děti omluvte běžným způsobem, nezapomeňte odhlásit oběd.
Poděkování za úrodu bude při mši svaté v neděli 20. září.
Po mši svaté se budou dětem, které pravidelně chodí na nedělní mši
svatou, rozdávat obrázky z katechetického centra.
Farnost Morkovice se zapojila do internetového projektu
Audiokostel.
Nedělní kázání si tak můžete připomenout na stránkách:
https://audiokostel.cz/morkovice/

