Místenky na nedělní mši svatou v Morkovicích si můžete vyzvednout
po bohoslužbách nebo po telefonické domluvě na faře.

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 11. DUBNA 2021
V těchto dnech si připomínáme, že Boží milosrdenství je zdarma daný dar, který
je připraven pro všechny, kdo ho potřebují. Stačí k tomu upřímné přiznání vin
a pokorná prosba za odpuštění hříchů. Neděle Božího milosrdenství hlásá, že
Bůh není přísný soudce, který trestá každou chybu, ale milující otec, který chce
zachránit všechny své děti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přímý přenos nedělní a páteční 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, 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

1. čtení: Sk 4,32-35 Skutky apoštolů mluví o radostné atmosféře ve vznikající církvi.
Žalm: 118 odpověď: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá
navěky.
2. čtení: Kol 3,1-4 1 Jan 5,1-6 Narodit se z Boha znamená přijmout Boha za milujícího
otce a žít s ním v radostném vztahu.
Evangelium: Jan 20,1-9 Pán můj a Bůh můj. Slova víry, která by měla denně znít v nitru
každého skutečného křesťana.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------neděle 11. dubna
2. velikonoční
Božího milosrdenství
pondělí 12. dubna
úterý 13. dubna
středa 14. dubna
čtvrtek 15. dubna

BOHOSLUŽBY OD 11. DUBNA DO 18. DUBNA 2021
Prasklice
8:00
mše svatá
Pačlavice
9:15
mše svatá
Morkovice
10:30
Na poděkování za Boží milosti a dary
------Morkovice
18:00
Za + rodinu Husákovu a Jiříčkovu a DvO
Morkovice
18:00 Za + Metoděje Najmana, rodiče, bratry a rod.
Prasklice
17:00
mše svatá
Pačlavice
18:00
mše svatá

pátek 16. dubna

Morkovice

18:00

Za + Emanuela Štěpánka, manželku a rodinu

sobota 17. dubna

Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

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

Za rodinu Buršovu
mše svatá
mše svatá
Na poděkování za dar života a za požehnání

(mše pro děti a mládež)

neděle 18. dubna
3. velikonoční

Ježíši, důvěřuji Ti.

