Ohlášky:
Mše svaté jsou přístupné pro 15 osob. Účastnit se může rodina a asistence.
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 22. LISTOPADU 2020
„Cokoli jste udělali pro toho nejposlednějšího, pro mne jste udělali,“ říká Ježíš. A nejen
v oblasti fyzické. Kolik lidí dnes hladoví po přátelství, žízní po laskavém slově. Kolik lidí je
nemocných hněvem či žije v zajetí různých lží. Ti všichni potřebují laskavé přátele, obětavé
lékaře a moudré učitele. Nebojme se jim nabídnout pravdu a lásku, které nám svěřil Ježíš.
Pamatujme na to, že do Božího království se nevstupuje až po smrti. Do Božího království
se vstupuje teď a tady. Tím, jak smýšlíme, mluvíme a jednáme.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.čtení: Ez 34,11-12.15-17 Prorok zvěstuje radostnou zvěst: Bůh, Hospodin se sám stane
pastýřem lidu.
Žalm: 23 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
2.čtení: 1 Kor 15,20-26.28 Svatý Pavel zdůrazňuje, že spasení budeme pro naše spojení
s Kristem.
Evangelium: Mt 25,31-46 Podobenství připomíná, že Boží království je otevřené tomu, kdo
slouží Kristu Králi v každodenním životě. Učí nás vidět Krista Krále i tam, kde bychom ho
podle vznešeného titulu nehledali.
BOHOSLUŽBY OD 22. DO 29. LISTOPADU 2020

22. listopadu
Slavnost
Ježíše Krista Krále
pondělí 23. listopadu
úterý 24. listopadu
sv. Ondřej a druhové

středa 25. listopadu
čtvrtek 26. listopadu
pátek 27. listopadu
sobota 28. listopadu
29. listopadu
1. neděle adventní
ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

Prasklice
--Pačlavice 9:15
Morkovice 10:30
-----

--Za + Jana Legátka, manželku a rodiče
Za farníky
---

Morkovice 17:30

Za + Michala Ováryho

Morkovice 17:30
Pačlavice 17:30
Morkovice 8:00
Morkovice 8:00
Prasklice
8:00
Pačlavice 9:15
Morkovice 10:30

Za + Josefa Štěpánka
mše svatá
Za rodinu Horákovu a DvO
Za + Jiřinu Hrabánkovou
mše svatá
Na poděkování a za požehnání do dalších let

mše svatá

Dnes bude od 16:00 do 17:00 adorace a podávání svatého přijímání pro ty,
kdo se nemohou přímo účastnit mše svaté. Při adoraci se pomodlíme litanie
a zásvětnou modlitbu.
Příští neděli bude žehnání adventních věnců.
Nedělní a páteční bohoslužba z Morkovic bude přenášena živě na internetu.
Děkuji firmě Skamanet, která zajišťuje internetové připojení pro přenosy.
Po dobu, než se obnoví sbírky při nedělních bohoslužbách můžete i nadále
posílat své dary na farní účty:
Morkovice: 235 700 976 / 0600

Pačlavice: 235 700 490 / 0600

Prasklice: 235 699 848 / 0600

Děkuji všem, kteří již příspěvky poslali.

