BOHOSLUŽBY OD 28. BŘEZNA DO 4. DUBNA 2021

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

KVĚTNÁ NEDĚLE 28. BŘEZNA 2021
Pašije – evangelijní vyprávění o umučení Krista nám připomíná, co všechno
musel Ježíš vytrpět pro spásu lidí. Z pohledu historie je to starý, uzavřený příběh.
Ale z pohledu víry je to příběh stále živý. Křesťané na celém světě tvoří církev tajemné tělo Kristovo. V utrpení věřících pokračuje utrpení Krista. On s námi
prožívá každou naši bolest a my můžeme každou svou bolest obětovat
s Kristem za spásu světa. Dílo vykoupení, které započalo před dvěma tisíci roky
v Jeruzalémě tak pokračuje a každý z nás v něm můžeme mít své čestné místo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čtení: Iz 50,4-7 Prorok mluví o Hospodinově služebníku, který vysvobodí
zajatý lid. Kdo je onen tajemný služebník zůstávalo až do příchodu Krista
tajemstvím.
Žalm: 22 odpověď: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
2. čtení: Flp 2,6-11 Poslušnost Bohu Otci vede k věčné slávě. Platilo to pro Krista,
platí to i pro nás.
Evangelium: Mk 15,1-39 Ve čtení minulé neděle pohané hledali Ježíše a chtěli
se s ním sejít. Dnes pohanský setník pod křížem vyznává: „Tento člověk byl
opravdu syn Boží!“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Místenky na bohoslužby Svatého týdne slavené v kostele v Morkovicích si můžete
vyzvednout po bohoslužbách nebo po telefonické domluvě na faře.
Nedělní mše svaté a přímé přenosy obřadů Zeleného čtvrtka, Velkého pátku
a Bílé soboty z Morkovic můžete sledovat na internetu na YOUTUBE na stránce
Římskokatolická farnost Morkovice. Velikonoční obřady bude možné shlédnout
pouze živě vždy od 19:00. (Doporučuji včasné připojení.)
Děkuji firmě Skamanet, která zajišťuje internetové připojení pro tyto přenosy.
Účty našich farností, na které můžete posílat dary: Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Účty n Morkovice: 235 700 976 / 0600
Prasklice: 235 699 848 / 0600 M
Pačlavice: 23
Pačlavice: 235 700 490 / 0600

28. března
Květná neděle
6. neděle postní

pondělí 29. března
úterý 30. března
středa 31. března
čtvrtek 1. dubna
Zelený čtvrtek
pátek 2. dubna
Velký pátek

sobota 3. dubna
Bílá sobota
4. dubna
Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
----Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30
14:30
15:00
15:30
----17:30
16:30
17:30
19:00
16:30
17:30
19:00

Za farníky
Za + Stanislava Zavadila, rodiče a rodiny
Za + Oldřicha Štěpánka, manželku a rod.
zpovídání (do 15:30)
modlitby matek (zakončení tridua)
zpovídání (do 16:30)
----Za + Marii Obručovou, manžela a rodinu
mše svatá
Za + P. Jana Vdolečka a P. Jana Kohna
Za kněze a kněžská povolání
křížová cesta, pašije, svaté přijímání
křížová cesta, pašije, svaté přijímání
obřady Velkého pátku

Morkovice

19:00

Za farníky

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
Za rodinu Vdolečkovu a Adamovu
mše svatá

Ohlášky:
Během Svatého týdne můžete sledovat bohoslužby v televizi Noe: čtvrtek,
pátek v 18:00 a na Bílou sobotu ve 21:00 hodin. Na čt 3 bude sobotní Vigilie
ve 20:00 hod. a požehnání Urbi et Orbi bude na čt 2 v neděli v 11:55.
Dnes se odevzdávají postní almužničky. Přinést do kostela je můžete během
celého Svatého týdne.
Děkuji maminkám, které připravily a v pátek vedly křížovou cestu.
Zpovídání před Velikonocemi – bude možné již jen dnes 28. 3. v Pačlavicích
14:30-15:30 (dva zpovědníci) a v Morkovicích 15:30-16:30 (tři zpovědníci).
Nemocné budu navštěvovat v pátek 9. dubna, prosím nahlaste se 731 621 157.
Sčítání lidu, prosím nezapomeňte uvést svoji příslušnost k církvi. „Každý, kdo
se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem
v nebi.“ Mt 10,32

