Ohlášky:
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 3. LEDNA 2021
(ZE SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ)

Putování mudrců je více než symbolický obraz toho, jak Bůh vede každého, aby
ho přivedl k poznání záchrany. Příběh evangelia v sobě ukrývá otázku: Jak se
necháš ty ve svém životě vést Božími znameními?
Moudrost, pokora, ochota dát Bohu své síly a čas, poslušnost k jeho
vnuknutím a vděčnost. Ctnosti, které otevírají cestu k Bohu. Kéž po ní všichni
kráčíme a setkáme se s Jeho milovaným a milujícím Synem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čtení: Iz 60,1-6 Nad temnotou světa zvítězí Boží světlo, které osvítí všechny
národy.

Žalm: 72 odpověď: Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země!
2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6 Svatý Pavel povzbuzuje pohanské posluchače - mají stejný
podíl na spáse jako Židé. To je zásadní zvěst i pro nás.
Evangelium: Mt 2,1-12 Izrael měl poznat narozeného Mesiáše a přivítat ho s velkou
oslavou. Ale místo Izraele poznali Zachránce pohané.
BOHOSLUŽBY OD 3. LEDNA DO 10. LEDNA 2021

neděle 3. ledna
ze Slavnosti
Zjevení Páně
pondělí 4. ledna
úterý 5. ledna
adorační den Pačlavice

středa 6. ledna
sv. Tři králové

čtvrtek 7. ledna
pátek 8. ledna
sobota 9. ledna
neděle 10. ledna
Svátek Křtu Páně

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

17:00

Morkovice 17:30
Prasklice

16:30

Za kmotřenky a kmotřence
Za Miladu Vdolečkovou, 2 rodiče a rodinu
Za rodinu Kopečnou
--Za farníky
Za + Oldřicha Churého, rodiče a rodinu
mše svatá

Morkovice
----Morkovice
----Prasklice
----Pačlavice 9:15
mše svatá
Morkovice 10:30 Na poděkování a za požehnání do dalších let

Počet osob, které mohou být na mši svaté je nyní (dle 5. stupně PES)
10 % z kapacity míst k sezení. Vstupenky na nedělní mši svatou si můžete
vyzvednout po bohoslužbách, nebo po telefonické domluvě na faře.
Nedělní bohoslužba z Morkovic nebude 10. 1. přenášena živě na internetu.
Ohlášky si můžete přečíst na stránkách farnostmorkovice.cz, které spravuje
a průběžně aktualizuje pan Radek Strnadel, kterému tímto velmi děkuji.
Děkuji také všem, kteří posílají příspěvky na farní účet. Pán Bůh zaplať.
Morkovice: 235 700 976 / 0600
Prasklice: 235 699 848 / 0600
Pačlavice: 235 700 490 / 0600
Tříkrálová sbírka – letos se nekoná klasické koledování. Do sbírky bude možno
přispět v kostele v Morkovicích v sobotu 9. 1. a v neděli 10. 1. od 15:00 do
17:00 hodin, kdy bude kostel otevřen k modlitbě a k prohlídce betléma,
u kterého bude i charitní pokladnička. V Pornicích v kapličce bude možnost
přispět o nedělích 3. a 10. 1. od 15:00 do 16:00 hodin. www.trikralovasbirka.cz
Letní farní tábor v Kelči pro děti od 1. do 7. třídy se bude konat
14. - 21. srpna 2021. Cena: 2.400 Kč. Přihlášky budou k vyzvednutí v kostele
nebo na e-mailu: katerinaholaskova18@gmail.com
Děkuji všem, kdo jste připravili vánoční výzdobu našich kostelů, všem, kdo je
po celý rok uklízíte, kdo sloužíte jako hudebníci, zpěváci, lektoři, ministranti
a kostelníci. Děkuji, že jste v těchto dnech vytvořili krásné zázemí pro slavení
bohoslužeb. Ať vám Pán žehná, abyste měli radost ze své služby i v novém roce.
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