Ohlášky:
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 7. ÚNORA 2021
Přivedli Ježíše s učedníky k nemocné ženě a on ji uzdravil. Ona vstala a obsluhovala
je. Co nám tím chce evangelista Marek říci? Říká, že člověk dostává život a zdraví
ne proto, aby se staral sám o sebe, ale aby nabídl své síly do služeb Bohu
a společenství církve. Služba Bohu dává životu smysl a přináší užitek celému světu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.čtení: Job 7,1-4.6-7 Job je spravedlivý, nezhřešil, a přeci trpí. Sedmá kapitola je
modlitbou, v níž Job Bohu předkládá svou bolest.
Žalm: 147 odpověď: Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.
2.čtení: 1 Kor 9,16-19.22-23 V deváté kapitole prvního listu Korinťanům se Pavel
vyjadřuje k otázce odměny za službu hlásání evangelia.
Evangelium: Mk 1,29-39 Modlitba v synagoze, setkání s bližními, pomoc potřebným,
osobní modlitba na opuštěném místě. Tak žil Ježíš a podobně můžeme žít i my.
BOHOSLUŽBY OD 7. ÚNORA DO 14. ÚNORA 2021

pondělí 8. února

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
---

úterý 9. února

Pačlavice

středa 10. února

Morkovice

7. února
5. neděle v mezidobí

sv. Scholastika

8:00
9:15
10:30
--17:30
18:00
17:30
18:00

Za Boží pomoc a ochranu pro rodinu
mše svatá
Za farníky
--mše svatá
pomazání nemocných
Za + Aloise Juru
pomazání nemocných

čtvrtek 11. února

Jezírko

15:00

mše svatá s pomazáním nemocných

pátek 12. února
sobota 13. února

Morkovice
--Prasklice
Pačlavice
Morkovice

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

Za + Růženu Štěpánkovou, manžela a DvO
--Za + Ludmilu Kroutilovou, manžela a DvO
mše svatá
Za + Josefa Gremlicu, rodiče a rodinu

Panna Maria Lurdská

14. února
6. neděle v mezidobí

Vstupenky na nedělní mši svatou v Morkovicích 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 tyto přenosy.
Stále je možné posílat příspěvky na účty našich farností.
Morkovice: 235 700 976 / 0600
Prasklice: 235 699 848 / 0600
Pačlavice: 235 700 490 / 0600
Výsledky Tříkrálové sbírky jsou na nástěnce v zádveří kostela v Morkovicích.
Pán Bůh zaplať všem, kdo se do sbírky zapojili jako organizátoři či dárci.
Děkuji všem farníkům, kteří se včera zapojili do adoračního dne v Prasklicích.

11. února je svátek Panny Marie Lurdské,
je to Světový den nemocných.

MŠE SVATÁ NA JEZÍRKU
BUDE VE ČTVRTEK 11. ÚNORA V 15:00
Svátost Pomazání nemocných budu udělovat:
po mši svaté v 18:00

v Pačlavicích v úterý 9. února
a v Morkovicích ve středu 10. února.
A také na Jezírku 11. února při mši svaté.

Je důležité, aby člověk byl v milosti posvěcující a přijal eucharistii.
Kdo z přihlášených nemůže přijít na společné udílení,
toho navštívím individuálně ve čtvrtek 11.2. dopoledne.
Čas si domluvíme telefonicky - 731 621 157 P. Jan Plodr.

