Ohlášky:
Mše v době omezení jsou slouženy jen pro rodinu, která má zapsaný úmysl.
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. ŘÍJNA 2020
Pokud máme splnit přikázání lásky, musíme začít tím, že dovolíme Kristu, aby
nás miloval. To, že nás miluje takové, jací jsme, je základní pravda víry. A čím
více budeme nad touto pravdou rozjímat, čím víc jí dovolíme, aby prostoupila
náš život, tím snadněji pak budeme přikázání lásky žít.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.čtení: Ex 22,20-26 Uvedené pokyny jsou rozvíjejí přikázání druhé desky
Desatera o vztahu k bližním.
Žalm: 18 Miluji tě, Hospodine, má sílo!
2.čtení: 1 Sol 1,5c-10 První Pavlův list je povzbuzením pronásledované církve.
Evangelium: Mt 22,34-40 Farizeové dorážejí na Ježíše. Jejich jednání je v přímém
rozporu s přikázáním lásky, který jim Ježíš předkládá jako nejdůležitější ze všech.
BOHOSLUŽBY OD 25. ŘÍJNA DO 1. LISTOPADU 2020
Prasklice
----25. října
Pačlavice
----30. neděle v mezidobí
Morkovice 10:30
Za + Oldřišku Hrabálkovou a rodinu
pondělí 26. října
------úterý 27. října
------středa 28. října
Morkovice 18:00
mše svatá
sv. Šimona a Judy

čtvrtek 29. října
pátek 30. října
sobota 31. října
1. listopadu
31. neděle v mezidobí
Slavnost Všech svatých

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

17:00
18:00
18:00
8:00
8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za + Karla Slezáka, manželku a rodinu
Na poděkování za Boží milosti
mše svatá
Za uzdravení a Boží požehnání
Za požehnání pro rodinu

Nedělní bohoslužba bude přenášena v 10:30 živě na internetu.
Zpovídá se ve všední dny půl hodiny přede mší svatou, v Prasklicích po mši
svaté, případně dle telefonické domluvy.
Po dobu, než se obnoví sbírky při nedělních bohoslužbách můžete posílat své
dary na farní účet:
Morkovice: 235 700 976 / 0600
Prasklice: 235 699 848 / 0600

Pačlavice: 235 700 490 / 0600
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V případě potřeby udělení svátostí (smíření, nemocných, eucharistie) či
domluvy pohřbu volejte nebo pište na tel. číslo 731 621 157 – P. Jan Plodr.

