informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 17. LEDNA 2021
Při hledání Mesiáše vstoupili apoštolové do Ježíšova domu a přebývali s ním. Při
tomto setkání se zrodila jejich víra. Kristus se v našem světě zabydlel ve svém
slově – Písmu svatém, ve svátostech církve, ve společenství věřících, kterým
propůjčil své jméno – v rodině křesťanů. Proto máme velikou zodpovědnost
za to, jak žijeme svou víru, jaké vytváříme zázemí pro evangelizaci a jak
pomáháme druhým nalézt Ježíše Krista.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čtení: 1 Sam 3,3b-10.19 Duchovní doprovázení je důležitou součástí našeho
duchovního života.
Žalm: 25 odpověď: Ukaž mi své cesty Hospodine!

2. čtení: 1 Kor 6,13c-15a.17-20 Po několik nedělí budeme číst 1. list Korinťanům.
Tento dopis je sestaven z odpovědí na různé otázky. V 5. kapitole Pavel ostře
kritizuje krvesmilstvo, které se v korintské církvi objevilo.
Evangelium: Jan 1,35-42 Liturgické texty nedělního cyklu B patří především
Markovu evangeliu, ale na několika místech jsou doplněny evangeliem Janovým,
jako právě dnes. Začátek Ježíšova působení je spojen s povoláním apoštolů.
BOHOSLUŽBY OD 17. LEDNA DO 24. LEDNA 2021

čtvrtek 21. ledna

Morkovice
Pačlavice
Prasklice
----Morkovice
---

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

Za farníky
mše svatá
mše svatá
----mše svatá
---

pátek 22. ledna
sobota 23. ledna
neděle 24. ledna
3. neděle
v mezidobí

----Prasklice
Pačlavice
Morkovice

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

----Na poděkování za všechna dobrodiní
Za rodinu Vdolečkovu a Adamovu
Za + Vojtěcha Horáka, rodiče, bratry a DvO

neděle 17. ledna
2. neděle
v mezidobí
pondělí 18. ledna
úterý 19. ledna
středa 20. ledna

Ohlášky:
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 bohoslužby z Morkovic jsou přenášeny živě na internetu.
Děkuji firmě Skamanet, která zajišťuje internetové připojení pro přenosy.
Letní farní tábor v Kelči pro děti od 1. do 7. třídy se bude konat
14. - 21. srpna 2021. Cena: 2.400 Kč. Přihlášky jsou k vyzvednutí v kostele nebo
na e-mailu: katerinaholaskova18@gmail.com (poslední 3 volná místa).
Děkuji všem, kteří posíláte příspěvky na účty našich farností. Pán Bůh zaplať.
Morkovice: 235 700 976 / 0600
Prasklice: 235 699 848 / 0600
Pačlavice: 235 700 490 / 0600
Příští týden je Neděle Božího slova. Při mši svaté budete moci přispět na České
katolické biblické dílo.
Blíží se svátek Panny Marie Lurdské, o kterém se uděluje svátost nemocných.
V letošním roce asi nebude možné udělit tuto svátost hromadně. Proto,
pokud máte zájem o přijetí svátosti nemocných, přihlaste se prosím
vyplněním přihlášky, kterou pak odevzdejte v sakristii či vhoďte do schránky
na faře. (Lze se přihlásit i přes sms na tel. č. 731 621 157.) Až budu navštěvovat
nemocné, tak vám zavolám a domluvíme se na udělení pomazání nemocných.
Tato svátost je určena lidem nad 65 let a všem, kdo jsou vážně nemocní.

