Ohlášky:
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 11. ŘÍJNA 2020
V jedné farnosti se krátce přede mší svatou potřeboval kněz poradit s varhaníkem.
Vyrazil za ním na kůr a na schodech ve věži potkal sedícího muže. „Co tady děláte?“
zeptal se. „Jsem na mši.“ zazněla odpověď. „Zde? Ve tmě na schodech?“ divil se kněz.
„Jo, tady je největší klid.“ uzavřel rozhovor muž. Prožít mši svatou s vnitřním užitkem,
jako setkání s Bohem ve společenství jeho přátel, od nás vyžaduje víc než jen stoupnout
si někam do kostela. Je potřeba otevřít mysl a srdce. Bohu i lidem. Kéž se nám to daří.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.čtení: Iz 25,6-10a Bůh je ten, kdo chce naše dobro. Těšme se na vše, co pro nás
připravil.
Žalm: 23 Odpověď: Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.
2.čtení: Flp 4,12-14.19-20 Svatý Pavel dostal finanční pomoc do vězení a projevuje svoji
vděčnost.
Evangelium: Mt 22,1-14 Bůh volá ke spáse lidi všech stavů a národů. Važme si jeho
volání a projevujme mu úctu, která mu za to náleží.
BOHOSLUŽBY OD 11. DO 18. ŘÍJNA 2020
Prasklice
8:00
Za rodinu Koleníkovu
11. října
Pačlavice
9:15
mše svatá
28. neděle v mezidobí
Morkovice 10:30 Za rodinu Pavelkovu na poděkování za dar
života
pondělí 12. října
------úterý 13. října
Křéby
16:00
Za rodiče Dupákovy a DvO
středa 14. října
Morkovice 18:00 Za + Jarmilu Churou, manžela, děti a vnuka
Pačlavice
17:00
mše svatá
čtvrtek 15. října
Prasklice
18:00
mše svatá
sv. Terezie od Ježíše
Morkovice 18:00
adorace
pátek 16. října
Morkovice 18:00 Za + Jaroslavu Dvořákovou, manžela a DvO
sobota 17. října
Morkovice
8:00
Za Romana Lelka a rodinu
sv. Ignác z Antiochie

18. října
29. neděle v mezidobí
sv. Lukáš

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

Za + Františka Kroutila, rodinu a DvO
mše svatá
Za + Josefa Bajera a DvO

Katolický týdeník. Protože se mohou uzavřít kostely a noviny by
zůstaly na faře, skončí prodej KT v kostele. Kdo máte zájem
odebírat KT, objednejte si ho, nebo napište v sakristii své adresy
a farnost vám s objednáním pomůže.
Osmisměrka: pokud jste v poslední Jordánu luštili osmisměrku
a vyšlo vám: ENSENZINEATLZOTSNTKPAÍSSLMRAOJA, luštili jste
správně. Teď už stačí jen číst (označit) každé druhé písmeno pořád
dokola. Písmena, která přečtete se nepočítají. (Věta má 5 slov.)
Bohoslužby v době omezení budou slouženy v kostelích
v obvyklých časech, ale budou přístupné jen pro rodiny, které mají
zapsaný úmysl.
Nedělní bohoslužba bude přenášena v 10:30 živě na internetu
a budete ji moci sledovat na YOUTUBE na odkazu: Římskokatolická
farnost Morkovice.
V úterý 13. 10. bude pouť na Křébech.
V 15:30 bude růženec, v 16:00 mše svatá.
Za nepříznivého počasí bude mše v Prasklicích.

Nedělní kázání si můžete
poslechnout na:
audiokostel.cz/Morkovice

