Ohlášky:
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. LEDNA 2021
Drazí bratři a sestry v Kristu, i když procházíme dobou koronaviru a různých
omezení, život nestojí. Nastala doba přihlášek na různé školy. Rád bych upozornil
na církevní školy, jako jsou arcibiskupská gymnázia v Kroměříži, Prostějově,
Velehradě či Gymnázium Německého řádu v Olomouci, nebo Střední školu
pedagogickou a sociální sester dominikánek v Bojkovicích a na Střední odbornou
školu sv. Jana Boska v Kroměříži. Mám radost, že mohu věřícím rodinám dát tuto
konkrétní nabídku církevní pomoci s přípravou jejich dětí do života ve zdravém
náboženském prostředí. Prosím využijte ji.
Arcibiskup Jan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.čtení: Dt 18,15-20 Prorokem je zde v prvé řadě míněn Mojžíš, který sděluje
Hospodinovu vůli lidu. Jeho úkol je zprostředkovávat spojení mezi Bohem a lidem.
Žalm: 95 odpověď: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
2.čtení: 1 Kor 7,32-35 Pavel připomíná, že apoštolská služba vyžaduje nasazení,
které není snadné spojit s rodinným životem.
Evangelium: Mk 1,21-28 Na začátku evangelia Ježíš vyhání nečistého ducha.
Ukazuje, že přichází Boží království, které je silnější než moc zlého.
BOHOSLUŽBY OD 31. LEDNA DO 7. ÚNORA 2021

31. ledna
4. neděle v mezidobí
sv. Jan Bosco

pondělí 1. února
úterý 2. února
Hromnice
středa 3. února
sv. Blažej

čtvrtek 4. února
pátek 5. února
sobota 6. února
7. února
5. neděle v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
---

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

mše svatá
Za rodinu Topinkovu
Za + Jaroslava Churého, rodiče a rodinu
---

Morkovice

17:30

Za maminky farnosti

Morkovice

17:30

Na poděkování za dar víry a za požehnání

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

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

mše svatá
mše svatá
Za rodinu Okálovu, + rodiče a příbuzné
Za + manžele Žouželkovy, rodiče a rodinu
mše svatá
mše svatá
Za farníky

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.
Přímý přenos nedělní mše svaté z Morkovic můžete sledovat na internetu
na YOUTUBE na stránce Římskokatolická farnost Morkovice. Děkuji firmě Skamanet,
která zajišťuje internetové připojení pro přenosy.

V úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice, při mši svaté budeme
žehnat svíce, které si pak budete moci vzít domů.
Svátost pomazaní nemocných se bude přihlášeným udělovat v Morkovicích
společně ve středu 10.2. po večerní mši svaté (od 18:00 hodin). Ti, kdo chtějí
svátost nemocných přijmout mohou být na mši svaté, ale je možné přijít
i v 18:00 hodin a přijmout jen svátost nemocných. Ty, kteří nemohou přijít na
společné udílení, navštívím individuálně v pátek 12.2. během dne. Čas si
domluvíme telefonicky. Svátost se uděluje vážněji nemocným a starším 65
let. Přihlášky si můžete vyzvednout v kostele či na faře.
Zapisování úmyslů mší svatých je možné ve všední dny po mši svaté.
Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) se lidově nazývá Hromnice.
Tento den se slaví i Světový den zasvěcených osob.
•
•

•

•

Svátkem Hromnic dříve končila vánoční doba.
Tento svátek připomíná událost, kdy Maria
a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození
do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali
Bohu. V chrámě ho pak stařec a prorok Simeon
nazval „světlem k osvícení pohanů“.
Tento svátek je doprovázen žehnáním svící.
Lidový název „hromnice“ vznikl právě kvůli
žehnání svíček, které se rozsvěcují při modlitbě
v „temných a bouřlivých chvílích života“.
Je to svátek, který zve rodiče k modlitbě za
děti a ve kterém se celá církev modlí za ty, kteří
se vzdali všeho a zasvětili se Bohu, aby nesli
světlo Kristovo do celého světa.

Modleme se za kněžská a řeholní povolání.

