Ohlášky:
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

2. NEDĚLE POSTNÍ 28. ÚNORA 2021
Proměnění na hoře bylo pro učedníky mimořádná událost. My máme to štěstí, že ji
můžeme prožívat opakovaně při slavení každé mše svaté. Po četbě z knih Zákona,
proroků a evangelia se proměňuje chléb a víno v tělo a krev Ježíše Krista. A my můžeme
být s Božím Synem podobně, jako byli jeho učedníci.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čtení: Gn 22,1-18 Ve svém stáří dospěl Abraham k víře, která se stala vzorem pro
všechny další generace. K víře spojené s bezmeznou důvěrou.
Žalm: 116 odpověď: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
2. čtení: Řím 8,31b-34 Abrahamovi Bůh jeho syna vrátil. Svého syna však pro nás
obětoval. Tak moc stojí o naši spásu.
Evangelium: Mk 9,2-10 Zdolat vysokou horu stojí námahu. Odměna však stojí za to.
V životě světském i duchovním.

28. února
2. neděle postní

pondělí 1. března
úterý 2. března
středa 3. března
čtvrtek 4. března

BOHOSLUŽBY OD 28. ÚNORA DO 7. BŘEZNA 2021
Prasklice
8:00 Za rodinu Ježovu a poděkování za dar života

Pačlavice
Morkovice
--Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice

pátek 5. března

Morkovice

sobota 6. března

Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7. března
3. neděle postní

Za + rod. Adamčíkovu, Najmanovu a rod.
9:15
Za rodinu Brablíkovu
10:30
----17:30 Za + Vladimíra Hanáka, manželku a rodinu
17:30
Za rodinu Zdražilovu
16:30
mše svatá
17:30
Za + Karla Králíka
17:00
křížová cesta (vedou mladí z farnosti)
17:30
Za rodinu Vymazalovu
8:00
Za + Josefku a Antonína Fojtovy
8:00
mše svatá
9:15 Za + rodiče Žourkovi, za posilu pro rodiče Hladké
Za farníky
10:30

Ještě 30 dní se můžete připojit k iniciativě 40 postních dní bez alkoholu.
Vzadu v kostelech jsou nachystané k rozebrání postní charitní almužničky,
které se budou s nashromážděnou almužnou odevzdávat na květnou neděli.
Dnes je sbírka na potřeby kostela. Děkuji všem, kdo přispíváte či posíláte
peníze do sbírky v kostele nebo přímo na účet farnosti (na účet Morkovic
za leden a únor přišlo 9 darů, do Pačlavic 1 dar). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Křížové cesty se konají v úterý a pátek půl hodiny přede mší svatou. Využijte
příležitosti ke společné modlitbě, dokud to jde.
Protože není možné vyučovat náboženství ve škole, bude v pátek 5. 3. při mši
svaté promluva pro žáky. Zvu děti školou povinné na páteční bohoslužby.
Rodinám s dětmi doporučuji sledovat stránky P. Romana Vlka, který pro děti
a mládež připravuje krátká videa na téma nedělních evangelií. Najdete je
na YouTube pod názvem Vlčí doupě.
Prosím o vedení pátečních křížových cest: 5.3. mládež, 12.3. rodiče s dětmi,
středa 17.3. muže, 26.3. modlitby matek.
Děkuji pěti mužům, kteří v sobotu pomohli na faře s úklidem dřeva.
Pátek 5. března je první pátek v měsíci. Mohu navštívit nemocné. Pokud máte
o návštěvu zájem, zavolejte mi nejpozději do středy 3. 3. na telefonní číslo
731 621 157.
Místenky 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.
Účty našich farností:
Morkovice: 235 700 976 / 0600
Prasklice: 235 699 848 / 0600 Pačlavice: 235 700 490 / 0600

