Ohlášky:
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 14. ÚNORA 2021
Evangelní úryvek o uzdravení malomocného neuvádí žádné konkrétní místo ani jméno
malomocného, protože tím malomocným může být kdokoli, kdekoli na světě. Tím
malomocným mohu být i já. Malomocenství je symbolem hříchu, který rozkládá život
člověka a odsuzuje ho k smrti. Nemocnému nemůže pomoci nikdo jiný než Boží Syn.
Jeho pomoc je vysvobozením ze smrti a začátkem nového života. Buďme za to vděčni.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čtení: Lv 13,1-2.45-46 Úryvek knihy Mojžíšovy se věnuje malomocenství, infekční
smrtelné nemoci. Zákon nemocné vylučuje ze společenství, aby neohrozili ostatní.
Žalm: 32 odpověď: Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.
2. čtení: 1 Kor 10,31-11,1 Text odpovídá na otázku z osmé kapitoly, zda se smí jíst maso
obětované modlám. Pavel nabízí klíč k posouzení podobných situací.
Evangelium: Mk 1,40-45 Ježíš má soucit s malomocným člověkem a uzdravuje ho. Kéž
bychom se ke Kristu chovali tak, jak se On chová k nám.
BOHOSLUŽBY OD 14. ÚNORA DO 21. ÚNORA 2021

14. února
6. neděle v mezidobí

pondělí 15. února
úterý 16. února
středa 17. února
POPELEČNÍ STŘEDA

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
--Morkovice
Morkovice

čtvrtek 18. února

Prasklice
Pačlavice

pátek 19. února

Morkovice

sobota 20. února

Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

21. února
1. neděle postní

8:00
9:15
10:30
--8:00
17:30
18:00
16:30
17:30
17:00
17:30
8:00
8:00
9:15
10:30

Za + Ludmilu Kroutilovou, manžela a DvO
Za + Milenu Němcovou a rodinu Frkalovu
Za + Josefa Gremlicu, rodiče a rodinu
--Za + Boženu Hrnčířovou, syna a DvO
Za farníky
individuální udílení popelce
mše svatá s udílením popelce
mše svatá s udílením popelce
křížová cesta
Na poděkování za 80 let
Za + manžele Najmanovy, rodiče a rodinu
mše svatá
Za upevnění víry, lásky a trpělivosti v rodinách

Za + Pavla Koňarika, rodiče a rodinu

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. Pán Bůh zaplať
za vaše dary.
Morkovice: 235 700 976 / 0600
Prasklice: 235 699 848 / 0600
Pačlavice: 235 700 490 / 0600
Postní doba začíná ve středu, je to den přísného postu. Zdrženlivost od masa
a újma v jídle se nevztahuje na děti mladší 14 let, nemocné a starší 60 let.
Při středeční mši svaté bude svěcení popela a udělování popelce. Kdo se
nemůže účastnit mše svaté, může popelec přijmout individuálně po jejím
skončení (přibližně v 18 hodin).
V Prasklicích a Pačlavicích se bude popelec udělovat při mši svaté ve čtvrtek.
V postní době se můžete připojit k mezinárodní iniciativě 40 dní bez alkoholu.
Křížové cesty se budou konat ve všední dny (kromě soboty) půl hodiny přede
mší svatou v 17:00.
Prosím o vedení pátečních křížových cest: 19.2. ministranty, 26.2. ženy,
5.3. mládež, 12.3. rodiče s dětmi, 19.3. muže, 26.3. modlitby matek.

