Ohlášky:
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 20. ZÁŘÍ 2020
Z jednoho vlakového nádraží jezdili horníci vlakem do práce. Občas se stalo, že se nějaký opozdil
a dobíhal vlak na poslední chvíli. V tu chvíli se ve vagónu někteří lhostejně, někteří škodolibě
dívali, jak to kolegové nestihnou. Ale našli se i tací, kteří z otevřených dveří podávali ruku, aby
opozdilcům pomohli na poslední chvíli naskočit. Ke které skupině se chci přidat já?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.čtení: Iz 55,6-9 Text, který zaznívá uprostřed Babylonského zajetí. Bůh svůj lid povzbuzuje, aby
neztrácel naději. Vždyť jeho pohled na svět převyšuje ten náš!
Žalm: 145 Odpověď: Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.
2.čtení: Řím 14,7-9 Flp 1,20c-24.27a Svatý Pavel je ve vězení a kolem roku 50 píše do církevní
obce v Makedonii, kterou založil. Těší se na věčnost, ale pro dobro církve pracuje podle Boží vůle
na „vinici Páně“, kde trpělivě snáší všechny útrapy, které jeho poslání přináší.
Evangelium: Mt 20,1-16 Kdo žije víru bez lásky k Bohu, pro toho je plnění náboženských
povinností těžkou prací na „vinici Páně“. Kdo žije s láskou k Bohu, pro toho je každodenní
náboženský život radostí a odměnou už tady na zemi. Kdo má skutečnou víru, naději a lásku, ten
přeje nebeskou odměnu věčného života i těm, kdo do „vlaku spásy“ naskočí na poslední chvíli.

25. neděle v mezidobí
20. září
pondělí 21. září
úterý 22. září
středa 23. září
čtvrtek 24. září
pátek 25. září
sobota 26. září
26. neděle v mezidobí
27. září

BOHOSLUŽBY OD 20. DO 27. ZÁŘÍ 2020
Prasklice
8:00
za + Vlastimila Staňka, rodinu a DVO
Pačlavice
9:15
na poděkování za rodiny Žourkovu,
Soviárovu a Bestovu
Morkovice 10:30
za rodinu Štěpánkovu a duše v očistci
-----Morkovice 18:00
za rodinu Kopečnou, Hlaváčovu a DvO
Morkovice 18:00
za dar víry a křtu pro syny a vnuky
Pačlavice
17:00 za rodinu Hladkou, Menšíkovu, Černoškovu
Prasklice
18:00
za + Jana
Morkovice 18:00
adorace
Morkovice 18:00
za Oldřicha Štěpánka, manželku a DvO
Morkovice
8:00
za maminky z farnosti
Prasklice
8:00
na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží
pomoc pro rodinu Kosmákovu
Pačlavice
9:15
za + Jana
Morkovice 10:30
za farníky

Papež František vybízí ke sbírce na Svatou zemi (Boží hrob).
V našich farnostech bude v neděli 27. 9. 2020.
Příští víkend se uskuteční Modlitební triduum matek. V naší
farnosti budou modlitby v pátek, v sobotu i v neděli vždy po mši
svaté.
Pouť žáků na Horu sv. Klimenta u Osvětiman v pátek 25. září.
Odjezd od fary v Morkovicích v 8:45 hod. (sraz od 8:30)
Začátek pouti: 9.30 na parkovišti U křížku
Strava: z vlastních zásob (svačina + oběd)
Návrat domů: mezi 14.00 – 15.00 hod.
Oblečení: Celá akce probíhá v přírodě (asi 8 km chůze) včetně
polední mše svaté. Je potřeba mít pevnou nepromokavou obuv,
sportovní oblečení, pláštěnku.
Z vyučování své děti omluvte běžným způsobem, nezapomeňte
odhlásit oběd.
Přihlásit se mohou žáci druhého stupně nejpozději ve středu
v náboženství.
Hygienická opatření při konání bohoslužeb. Účastníci bohoslužeb
mají nosit roušky a používat desinfekci. Vynechává se pozdravení
pokoje podáním ruky. Po každé bohoslužbě se má kostel vyvětrat
a desinfekcí se mají otřít lavice, kde se sedělo. V kostele smí být jen
účastníci, kteří se vejdou do lavic + deset stojících účastníků.
Příští víkend se uskuteční Modlitební triduum matek. V naší
farnosti budou modlitby v pátek, v sobotu a v neděli vždy po mši
svaté.
Po mši svaté dostanou děti kartičky k evangeliu.
AUDIOKOSTEL - nedělní kázání si můžete pustit na stránkách:
https://audiokostel.cz/morkovice/

