Ohlášky:
Zvu děti a školáky, kteří rádi zpívají na nácvik zpěvu k páteční mši svaté. Sraz
v pátek v 17:30 na faře. Prosím rodiče, aby děti vypravili včas.
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 18. DUBNA 2021
Být svědky znamená žít s Ježíšem a navzájem sdílet zkušenosti s jeho pomocí
a blízkostí. Dělme se o to, co pro nás Pán dělá a On bude s námi podobně jako
s učedníky z evangelních příběhů. I když se nám nezjevuje tváří v tvář, jeho blízkost
můžeme vnímat a může pro nás být stejným povzbuzením jako byla pro apoštoly
a všechny křesťany, kteří tu byli před námi. Ježíš žije, žijme a radujme se z něho.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. čtení: Sk 3,13-15.17-19 Petr vyslovuje odvážné kázání potom, co s apoštolem Janem
cestou do chrámu uzdravili chromého.
Žalm: 4 odpověď: Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!
2. čtení: 1 Jan 2,1-5a Hřích je největší zlo na světě. A my můžeme být šťastní z toho,
že Ježíšova moc vítězí nad každým hříchem.
Evangelium: Lk 24,35-48 Apoštolové byli svědky Ježíšovy smrti, zmrtvýchvstání a
oslavení. Nám bylo toto svědectví svěřeno, abychom ho žili a předali dalším generacím.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------BOHOSLUŽBY OD 18. DUBNA DO 25. DUBNA 2021
Prasklice
8:00
mše svatá
neděle 18. dubna
Pačlavice
9:15
mše svatá
3. velikonoční
Morkovice
10:30
Na poděkování za dar života a za požehnání
pondělí 19. dubna
------úterý 20. dubna
Morkovice
18:00
Za Jiřího Teuchnera a rodinu Dolákovu
středa 21. dubna
Morkovice
18:00
Za Jiřího Skřítka a Boží ochranu
Prasklice
17:00
mše svatá
čtvrtek 22. dubna
Pačlavice
18:00
mše svatá
pátek 23. dubna
Morkovice
18:00
Za + P. Vojtěcha Zábranského
sv. Vojtěch
(mše pro děti a mládež)

sobota 24. dubna
sv. Jiří

neděle 25. dubna
4. velikonoční

Morkovice

8:00

Na poděkování za dar života a za požehnání

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za + rodiče Dvořákovy a DvO

ROK sv. JOSEFA – možnosti získání plnomocných odpustků do 8.12.2021:
(Zákl. podmínky: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce)
A: 1. května, každou středu nebo 19. dne kteréhokoli měsíce: Základní podmínky +
modlitba nebo úkon ke cti svatého Josefa
B: Kdykoli v průběhu roku: Základní podmínky + jedna z možností: 1. Alespoň půlhodinová
meditace modlitby Páně 2. Vykonání skutku milosrdenství 3. Modlitba růžence v rodině
nebo snoubenců 4. Prosby o přímluvu za ty,kdo hledají důstojnou práci 5. Litanie
k svatému Josefovi za pronásledovanou církev a další
C: Pro lidi pokročilého věku, nemocné, trpící a ty, kdo oprávněně nemohou opustit
domov: zřeknutí se jakéhokoli hříchu, modlitba ke cti sv. Josefa, obětování s důvěrou
svých bolestí a obtíží + úmysl splnit zbývající základní podmínky, jakmile to bude možné.

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

