Ohlášky:
Mše svaté jsou v našem kostele nyní přibližně pro 40 osob.
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 13. PROSINCE 2020
Když se kněží a levité ptají, kým je Jan Křtitel, Jan jim odpovídá: „Jsem hlas
volající na poušti…“ Jan se nepovyšuje, ani neponižuje. Přijal své poslání a den
za dnem žije. Nehraje si na něco, co není, ani se nestydí za to, co je. Žije
zbožným životem a nebojí se to ukázat celému světu. Kde se v něm bere jeho
vyrovnanost? Je to proto, že je zakořeněný v Bohu. Žije podle svého nejlepšího
svědomí. Je poctivým člověkem, kterému leží na srdci spása nesmrtelných duší.
A tím dává důležitý příklad i nám.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čtení: Iz 61,1-2a.10-11 Hospodin skrze proroka ujišťuje svůj lid, že ho zachrání. Text
je zároveň proroctvím, které předjímá dobu působení Ježíše Krista.
Žalm: Lk1 odpověď: Můj duch jásá v mém Bohu!
2. čtení: 1 Sol 5,16-24 Svatý Pavel zakončuje nejstarší list Nového zákona několika
povzbuzeními k vděčnosti a věrnosti.
Evangelium: Jan 1,6-8.19-28 Úryvek je složen z části předzpěvu a úvodního textu
o Janu Křtiteli, který potvrzuje očekávání, že se Mesiáš blíží.
BOHOSLUŽBY OD 13. PROSINCE D0 20. PROSINCE 2020

pondělí 14. prosince

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

úterý 15. prosince

Morkovice 17:30

středa 16. prosince

Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
--Prasklice
Pačlavice
Morkovice

13. prosince
3. neděle adventní
sv. Lucie

čtvrtek 17. prosince
pátek 18. prosince
sobota 19. prosince
20. prosince
4. neděle adventní

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

Za + Františka Slouka a rodinu
mše svatá
Za rodinu Beerkensovou
--Za + Stanislava Broskvu, manželku, sestry
a rodiče
Za + Ludmilu Marečkovou a 2 dcery
mše svatá
mše svatá
Za rodinu Bilíkovu a Novotnou
--Za rodinu Foltýnovu a DvO
Za rodinu Jaškovu
Za věrnost ve víře a požehnání
pro vnoučata

Nedělní bohoslužba z Morkovic bude přenášena živě na internetu.
Děkuji firmě Skamanet, která zajišťuje internetové připojení pro přenosy.
Roráty – průvod s lampičkami je vždy před každou večerní mší svatou.
Objednané knihy – měly by být k vyzvednutí v pátek 18. 12. a v neděli 20.12.
Adventní modlitba s knězem v rodinách – rád vás navštívím a pomodlím se
s vámi u adventního věnce. Pokud byste mě chtěli pozvat, zapište se prosím
do rozpisu na nástěnce v zádveří kostela.
Děkuji všem, kteří posílají příspěvky na farní účet. Pán Bůh zaplať.
Příležitost k předvánoční svátosti smíření bude v neděli 20. 12. v Pačlavicích
od 13:30 do 14:30 (P. Štancl a P. Plodr) a v Morkovicích od 15:00 do 16:00
(P. Lambor, P. Hořák, P. Kundl, P. Kulíšek, P. Vévoda).

