Ohlášky:
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 18. ŘÍJNA 2020
Dnes je svátek svatého Lukáše. Evangelisty, který je, pro svou původní profesi,
patronem lékařů. Prosme, ať na jeho přímluvu Bůh pomáhá nemocným k uzdravení.
Na těle, na duchu i na duši. Prosme, ať na jeho přímluvu žehná lékařům, zdravotním
sestrám a všem, kdo se starají o nemocné. Kéž jim Bůh jejich službu odplatí.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.čtení: Iz 45,1.4-6 Proroctví vyslovené v babylonském zajetí je radostným světlem
v temném období. Předpovídá znovuvybudování města i chrámu. Obnovu národa
i náboženství. (557–529 př. Kr.)

Bohoslužby v době omezení budou slouženy 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.

Buďte s námi
při mši svaté

Žalm: 96 Vzdejte Hospodinu slávu a moc!
2.čtení: 1 Sol 1,1-5b List Soluňanům je nejstarší křesťanský dokument, snad z roku 51
po Kristu. Svatý Pavel v něm oslovuje církev, která prošla pronásledováním ze strany
Židů i pohanů.
Evangelium: Mt 22,15-21 Odmítání daní znamenalo vzpouru, jejich placení potupu.
V nelehké situaci prokazuje Ježíš moudrost, které se nedá odporovat.
BOHOSLUŽBY OD 18. DO 25. ŘÍJNA 2020
Prasklice
8:00
Za + Františka Kroutila, rodinu a DvO
18. října
Pačlavice
9:15
mše svatá
29. neděle v mezidobí
sv. Lukáš
Morkovice 10:30
Za + Josefa Bajera a DvO
pondělí 19. října
------úterý 20. října
Morkovice 18:00
Za rodinu Blešovu
středa 21. října
Morkovice 18:00
Za + Františka Krejčího, snachu a DvO
Pačlavice
----čtvrtek 22. října
Prasklice
----sv. Jan Pavel II.
Morkovice 14:00
pohřeb pana Antonína Válka
pátek 23. října
------sobota 24. října
------pozor změna času ze 3:00 na 2:00
Prasklice
----25. října
Pačlavice
----30. neděle v mezidobí
Morkovice 10:30
Za + Oldřišku Hrabálkovou a rodinu

Hledat: Římskokatolická farnost Morkovice
Z důvodu vysokých poplatků zrušily naše farnosti bankovní účty
u Poštovní spořitelny a mají nová čísla účtů.
Morkovice: 235 700 976 / 0600
Pačlavice: 235 700 490 / 0600
Prasklice: 235 699 848 / 0600
Můžete na ně posílat své příspěvky po dobu, než se obnoví sbírky
při nedělních bohoslužbách. Pán Bůh zaplať.

V případě potřeby udělení svátosti smíření, svátosti
nemocných, podání svatého přijímání či domluvy pohřbu
volejte nebo pište na tel. číslo 731 621 157 (P. Jan Plodr).

