Ohlášky:
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. ZÁŘÍ 2020
Všichni se můžeme stát těmi, kdo nakonec splní Otcovu vůli. Pořád ještě máme čas se
nad sebou zamyslet, vstát, jít a zapojit se do díla na vinici Páně. DUM SPIRO, SPERO –
dokud dýcháme, je naděje. Kéž nás dnešní evangelní úryvek povzbudí a posílí, abychom
se připojili k těm, kdo se naučili překonávat překážky a pokušení. Kéž s Boží pomocí
a pod ochranou anděla strážného pracujeme na vinici Páně. Protože pak budeme i mezi
těmi, kdo budou sklízet její plody a těšit se z jejich sladkosti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.čtení: Ez 18,25-28 V našem textu zazní důležité poselství: Každý je odpovědný za vlastní skutky.
Žalm: 25 Odpověď: Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.
2.čtení: Flp 2,1-11 Svatý Pavel povzbuzuje Filipany, aby při službě druhým následovali Ježíše,
který se za nás s láskou pokorně obětoval.
Evangelium: Mt 21,28-32 Velekněží útočí na Ježíše a ten je napomíná. Chce, aby se zamysleli
a posoudili, zda ještě jednají podle Boží vůle a pracují na vinici pro dobro Božího království.
BOHOSLUŽBY OD 27. ZÁŘÍ DO 4. ŘÍJNA 2020
Prasklice
8:00
Na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží
27. září
pomoc pro rodinu Kosmákovu
26. neděle v mezidobí
Pačlavice
9:15
Za + Jana
Morkovice 10:30
Za farníky
pondělí 28. září
Pačlavice
9:15
mše svatá
Slavnost sv. Václava
Morkovice 10:30
mše svatá
úterý 29. září
Morkovice 18:00
Za + Františka Moronga, rodinu a DvO

sv. Michael, Gabriel, Rafael

středa 30. září
sv. Jeroným

čtvrtek 1. října

sv. Terezie od Dítěte Ježíše

pátek 2. října

sv. andělé strážní

sobota 3. října
4. října
27. neděle v mezidobí

Morkovice

18:00

Za rodinu Romanovu a DvO

Pačlavice
Prasklice
Morkovice

17:00
18:00
18:00

mše svatá
mše svatá
adorace

Morkovice

18:00

Za + Světlanu Morongovou, rodinu a DvO

Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
8:00
9:15
10:30

Na poděkování za společný život
mše svatá
mše svatá
Za + Marii Horňáčkovou a rodinu

Začíná říjen – měsíc modlitby růžence, pamatujte na to v rodinách
a pomodlete se společně alespoň jeden desátek denně.
Návštěvy nemocných budou v pátek dopoledne. Prosím nahlaste
mi na telefonní číslo 731 621 157, ke komu mám přijít. P. Jan Plodr
Ještě jednou děkuji za výzdobu kostelů při mši na poděkování
za úrodu a za darování plodů vaší práce.
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.
AUDIOKOSTEL – nedělní kázání si můžete poslechnout na:
audiokostel.cz/morkovice

