Ohlášky:

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. LISTOPADU 2020
Je jedna věc, kterou mají všichni svatí společnou. A to je láska k Bohu a bližnímu.
Láska je základ, na kterém stojí život a dílo každého světce. Kdo v sobě probudí
a rozvíjí lásku k Bohu a lidem, kráčí po cestě svatosti. Svatost nespočívá
v bezchybném plnění přikázání, ale v důvěrném vztahu s milujícím Bohem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čtení: Zj 7,2-4.9-14 Autor knihy Zjevení píše pronásledovaným křesťanům. Popisuje
pomocí barvitých obrazů svět jako zápas člověka se zlem o věrnost víře. Kniha
v mnohém připomíná liturgii mše svaté. Zatímco svět plný zla postihly první „hrůzy“,
lidé víry zakouší Boží záchranu a jsou součástí nebeské liturgie.
Žalm: 24 To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine!
2. čtení: 1 Jan 3,1-3 Svatý Jan píše povzbuzení komunitě zkoušené nejen
pronásledováním, ale také mnohými bludaři, kteří lžou o Bohu a jeho záchraně. Těm,
kteří vytrvají v pravé víře, připojuje Jan slova o cíli, ke kterému putujeme.
Evangelium: Mt 5,1-12a Blahoslavenství jsou úvodními slovy Horského kázání. Jde
o první Ježíšovu řeč v Matoušově evangeliu a shrnuje podstatu Kristova učení.
BOHOSLUŽBY OD 1. DO 8. LISTOPADU 2020

1. listopadu
31. neděle v mezidobí
Slavnost Všech svatých
pondělí 2. listopadu
Památka zesnulých
úterý 3. listopadu
středa 4. listopadu
sv. Karel Boromejský

čtvrtek 5. listopadu
pátek 6. listopadu
sobota 7. listopadu
8. listopadu
32. neděle v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

8:00
9:15
10:30
16:00
17:00
18:00
18:00

mše svatá
Za uzdravení a Boží požehnání
Za Boží požehnání pro rodinu
mše svatá
mše svatá
Za zemřelé farníky
Za rodinu Platkovu a Zadralovu a DvO

Morkovice

18:00

Za + Boženu Hráčkovou

--Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

----18:00 Za + rodinu Bačovu a Novákovu a DvO
8:00
Za Rodinu Lejsalovu
8:00
mše svatá
9:15
Za požehnání pro rodinu Jaškovu
10:30
Za + rodiče Králíkovy, syna a DvO

Mše svaté v době omezení jsou neveřejné a jsou slouženy jen pro rodinu,
která má zapsaný úmysl.
Nedělní bohoslužba bude přenášena v 10:30 živě na internetu. Děkuji firmě
Skamanet, která zajišťuje internetové připojení pro přenosy.
Zpovídá se ve všední dny půl hodiny přede mší svatou.
Zasílání Jordánu mailem si můžete objednat na famorkovice@ado.cz
Tištěný Jordán bude i v předsíni kostela, který se otvírá od 8:00 do 19:00.
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.

