Ohlášky:
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

5. NEDĚLE POSTNÍ 21. BŘEZNA 2021
Není vždy jednoduché přijmout a splnit to, k čemu nás volá Bůh. Proto nás dnes Ježíš
povzbuzuje: „Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou.“ Dnešní pastýřský list
připomíná, že takovou službou Bohu je i manželství a rodičovství. Ježíš říká o dětech:
„Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá...“ Přijetí dětí a jejich
celoživotní výchova je nejdůležitějším úkolem rodičovství. Kdo tento úkol prožívá
jako službu Bohu, bude jednou zahrnut Boží poctou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čtení: Jer 31,31-34 Jeremiáš prorokuje, že i přes stálou nevěrnost lidu se Bůh od
svého národa neodvrátí, ale bude hledat cestu k jeho srdci, dokud ji nenajde.
Žalm: 51 odpověď: Stvoř mi čisté srdce, Bože!
2. čtení: Žid 5,7-9 Ježíš je nový velekněz přinášející jednou provždy oběť otvírající nebe
těm, kdo ho poslouchají.
Evangelium: Jan 12,20-33 Pohané hledají Ježíše a chtějí se s ním sejít. Ježíš ví, co ho
čeká a ví, že bude vyvýšen, aby se s ním jednou mohli setkat lidé všech věků a celého
světa.
BOHOSLUŽBY OD 21. BŘEZNA DO 28. BŘEZNA 2021

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
--Morkovice

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

mše svatá
Na poděkování za dar života a za požehnání
Za rodinu Fránkovu
--Za požehnání pro rodinu Šeďovu

Morkovice

17:30

Za Jaroslava Churého a rodiče

čtvrtek 25. března

Slavnost Zvěstování Páně

Prasklice
Pačlavice

pátek 26. března

Morkovice

sobota 27. března

Morkovice

16:30
17:30
17:00
17:30
8:00

mše svatá
Za + Josefa Procházku, dceru, rodiče a rod.
křížová cesta (modlitby matek)
Za + Ludmilu Marečkou a dcery
Za rodiny Matailovu a Jedličkovu

28. března
5. neděle postní
Květná neděle

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

21. března
5. neděle postní

pondělí 22. března
úterý 23. března
středa 24. března
ze Slavn. Zvěstování Páně

Pozor změna času ze 2:00 na 3:00 h

8:00
9:15
10:30

mše svatá
Za + Stanislava Zavadila, rodiče a rodiny
Za + Oldřicha Štěpánka, manželku a rod.

Arcidiecézní setkání mládeže bude on-line. Vysílání proběhne na YouTube
kanále ADCM Olomouc v pátek 26.3. od 19:00 a v sobotu 27.3. od 9:30. Více
informací na FB stránce Arcidiecézní setkání mládeže 2021.
Zpovídání před Velikonocemi bude v neděli 28.3. v Pačlavicích 14:30-15:30
a v Morkovicích 15:30-16:30.
Modlitby matek: 26. – 28. března se uskuteční v kostele Modlitební triduum
matek. V pátek bude v 17:00 křížová cesta, v sobotu budou modlitby po ranní
mši svaté a v neděli bude v 15:00 zakončení tridua spojené s modlitbou v rámci
Roku rodiny a k patronu rodin svatému Josefu.
Velkopáteční křížová cesta na Křéby nemůže být společná, ale můžete ji konat
samostatně. Děkuji mužům, kteří připravili a ve středu vedli křížovou cestu.
Při páteční mši svaté bude promluva pro děti. Bohoslužba bude vysílaná.
Odpustky je možné
získat splněním
některé z těchto
podmínek:

A: 1. května,
každou středu
nebo 19. dne
kteréhokoli
měsíce:
Základní
podmínky +
modlitba nebo
úkon ke cti
svatého Josefa
B: Kdykoli v průběhu roku:
Základní podmínky + jedna z možností: 1. Alespoň půlhodinová meditace modlitby Páně
2. Vykonání skutku milosrdenství 3. Modlitba růžence v rodině nebo snoubenců
4. Prosby o přímluvu za ty, kdo hledají důstojnou práci 5. Litanie k svatému
Josefovi za pronásledovanou církev a další

C: Možnosti pro lidi pokročilého věku, nemocné, trpící a ty, kdo oprávněně nemohou
opustit domov: zřeknutí se jakéhokoli hříchu, modlitba ke cti sv. Josefa, obětování
s důvěrou svých bolestí a obtíží + úmysl splnit zbývající základní podmínky, jakmile to
bude možné.

