Ohlášky:

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8. LISTOPADU 2020
Světlem, které svítí na cestu s ženichem na svatební hostinu je víra. Olejem,
který tuto víru živí jsou naše zkušenosti s Bohem. Jako se olej skládá z mnoha
kapek, tak i naše zkušenost s Bohem sestává z mnoha myšlenek a prožitků. To
je bohatství, které je potřeba během života shromažďovat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čtení: Mdr 6,12-16 Moudrost je jedna z nejmladších knih Starého zákona (1. stol. př.
Kr.). Kniha měla sloužit jako povzbuzení pochybujících ve vyhnanství. Od 6. kapitoly
začíná chvála moudrosti.
Žalm: 63 Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!
2. čtení: 1 Sol 4,13-18 Svatý Pavel odpovídá na otázku zřejmě položenou adresáty listu
na posmrtný život. Jde tak o doklad nejstarší vrstvy víry křesťanů v posmrtný život.
Evangelium: Mt 25,1-13 Ježíš mluví k učedníkům o konci světa. Podobenství
o družičkách je první ze tří velkých podobenství o příchodu Pána na konci věků. Jde de
facto o poslední Ježíšova slova k učedníkům na veřejnosti.
BOHOSLUŽBY OD 8. DO 15. LISTOPADU 2020
Prasklice
8:00
Za + Helenu Blešovou
8. listopadu
Pačlavice
9:15
Za požehnání pro rodinu Jaškovu
32. neděle v mezidobí Morkovice
10:30
Za + rodiče Králíkovy, syna a DvO

pondělí 9. listopadu

---

---

úterý 10. listopadu

Morkovice

18:00

středa 11. listopadu
sv. Martin

Pačlavice
Morkovice

čtvrtek 12. listopadu
pátek 13. listopadu
sv. Anežka Česká
sobota 14. listopadu

---

17:00
18:00
---

--Za požehnání pro neteře, synovce a jejich
rodiny
mše svatá (sv. Martin, patron farnosti Pačlavice)
Za požehnání pro rodiny dětí a vnoučat
---

Morkovice

18:00

Za rodinu Chylkovu a Kudličkovu

Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
--9:15
10:30

Za dar zdraví
--Za + Františka Něníčka, manželku a dceru
Za Jiřího Skřítka, dvoje rodiče a rodinu

15. listopadu
33. neděle v mezidobí

Mše svaté v době omezení jsou neveřejné a jsou slouženy jen pro rodinu,
která má zapsaný úmysl. Zpovídá se ve všední dny půl hodiny přede mší
svatou.
Nedělní bohoslužba z Morkovic je přenášena v 10:30 živě na internetu.
Děkuji firmě Skamanet, která zajišťuje internetové připojení pro přenosy.
Máte-li zájem o vysílání mší svatých i ve středy a v pátky, dejte mi prosím
vědět na farní e-mail famorkovice@ado.cz nebo zatelefonujte.
Farnost POČENICE připravuje knihu o historii kostela, farnosti a obce
Počenice-Tetětice. Součástí je rozsáhlá obrazová příloha. Kniha má 150 stran
A5, cena je 250 Kč a objednat ji můžete do 25.11.2020. Výtěžek bude věnován
na opravy kostela. Knihu můžete objednat u E. Otevřelové - tel.: 731 977 617,
J. Trávníčkové - tel.: 775 157 775 či mailem: FARNOST-POCENICE@SEZNAM.CZ
Prosím, aby mne telefonicky či e-mailem kontaktovali rodiče dětí, které by
rády pokračovaly ve sbírání kartiček k nedělním evangeliím. Rád bych se
s vámi domluvil, jak kartičky předávat.
Děkuji všem, kteří již poslali příspěvky na farní účet.
Po dobu, než se obnoví sbírky při nedělních bohoslužbách můžete i nadále
posílat své dary na farní účty:
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.

