informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2. KVĚTNA 2021
„Já jsem pravý vinný kmen, vy jste ratolesti…“ Ježíš je kmen hluboce zakořeněný
v srdci Boha Otce. Z něho čerpá mízu Ducha svatého. A dává ho všem, kdo s ním
spojují svůj každodenní život. Jeho působením se v našem životě začnou
objevovat jeho plody: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota,
věrnost, tichost a sebeovládání. Prosme, ať tomu tak je.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohlášky:
Nová pravidla pro konání bohoslužeb umožňují účast bez omezení počtu
účastníků. Jen je potřeba zachovat rozestupy a ostatní hygienická pravidla.
V pátek zvu děti a školáky na slavení mše svaté přímo do kostela – ti, kteří
rádi zpívají, ať přijdou na nácvik zpěvu. Sraz v pátek v 17:30 na faře.
Nemocné, kteří se přihlásí, budu navštěvovat v pátek 7. května. Prosím
nahlaste se mi na telefonní číslo 731 621 157.

1. čtení: Sk 9,26-31 Devátá kapitola Skutků vypráví o obrácení svatého Pavla. Popisuje
i problémy, které měl se začleněním mezi křesťany.
Žalm: 22 odpověď: Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.
2. čtení: 1 Jan 3,18-24 Věřícího člověka mají provázet skutky lásky.
Evangelium: Jan 15,1-8 Jedině v pevném spojení s Kristem můžeme přinášet hojné
ovoce dobrého křesťanského života.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------neděle 2. května
5. velikonoční
pondělí 3. května

BOHOSLUŽBY OD 2. KVĚTNA DO 9. KVĚTNA 2021
Prasklice
8:00
mše svatá
Pačlavice
9:15
Na poděkování za 20 let manželství
Morkovice
10:30
Na poděkování za 30 let života
---

---

---

úterý 4. května

Lhota

sv. Florián

kaple sv. Floriána

17:00

Za živé i zesnulé členy hasičského sboru

Pornice

17:00

Za živé i zesnulé členy hasičského sboru

---

---

---

Morkovice

18:00

Za + Františka Lejsala, manželku a rodinu

sv. Filip a Jakub ml.

středa 5. května

ze svátku sv. Floriána

čtvrtek 6. května
sv. Jan Sarkander

pátek 7. května
(mše pro děti a mládež)

sobota 8. května

kaple sv. Floriána

PM, Prostřednice milostí

kaple sv. Anny

Slížany

17:00

mše svatá

neděle 9. května
6. velikonoční

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za + rodiče Gremlicovy, syna a rodinu

(Svátek matek)

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, na které můžete posílat dary: Účty n
M o r k o v i c e: 235 700 976 / 0600 P r a s k l i c e: 235 699 848 / 0600 M
P a č l a v i c e: 235 700 490 / 0600 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

