informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

Ohlášky:
Všem maminkám k dnešnímu svátku přeji hojnost Božího požehnání.
Nová pravidla pro konání bohoslužeb umožňují účast bez omezení počtu
účastníků. Jen je potřeba zachovat rozestupy a ostatní hygienická pravidla.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 9. KVĚTNA 2021

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.

„Nazval jsem vás přáteli.“ Pán Ježíš nás vyznamenává. Nejsme služebníci Boží,
jako byli veliké osobnosti a proroci Starého Zákona. Jsme přátelé, kterým je
zjevena a svěřena pravda o Bohu. Važme si toho, střežme a hlásejme Kristovo
učení jako jeho skuteční přátelé.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čtení: Sk 10, 25-26.34-35.44-48 Výběr z dlouhého vyprávění nám odhaluje, že
Duch svatý může být dán i těm, kdo ještě nebyli pokřtěni.
Žalm: 98 odpověď: Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.
2. čtení: 1 Jan 4,7-10 Láska, kterou dokážeme vzbudit ke všem lidem je
znamením, že žijeme ve spojení s Bohem.
Evangelium: Jan 15,9-17 Milujte se navzájem. Výzva, která zaznívá při poslední
večeři je Ježíšovou závětí. Na světě nemáme žádný důležitější úkol než
vzájemnou lásku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvu členy farní rady Morkovice, Pačlavice i Prasklice na setkání farních rad,
které bude ve středu 12. 5. (po mši svaté) v 19:00 na faře v Morkovicích.
(Do úterý 11.5. mi prosím zašlete sms na tel. č. 731 621 157, zda přijdete či ne.)

neděle 9. května
6. velikonoční
(Svátek matek)

pondělí 10. května
úterý 11. května
středa 12. května
čtvrtek 13. května

Papež František vyzývá, abychom se modlili po růženci modlitby Pod ochranu
tvou a exorcismus Svatý Michaeli, archanděli a to na ochranu církve před
ďáblem, který se pokouší vnést rozdělení mezi nás a Boha, i mezi nás samotné.
Proto se tyto modlitby budeme modlit po růženci a ne po mši svaté.

BOHOSLUŽBY OD 9. KVĚTNA DO 16. KVĚTNA 2021
Prasklice
8:00
Za členy hasičského sboru
Pačlavice
9:15
mše svatá
Morkovice 10:30
Za + rodiče Gremlicovy, syna a rodinu
------Morkovice 18:00
Na poděkování za dar života a za požehnání
Morkovice 18:00
Na poděkování za dar života
Křéby

16:00

Za farníky a poutníky

sv. Matěj
(mše pro děti a mládež)

Morkovice

18:00

Za + manžela a rodinu Štěpánkovu

sobota 15. května
neděle 16. května
6. velikonoční
ze Slavnosti

Morkovice

8:00

Za manžele Najmanovy, rodiče a rodinu

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za farníky

Panna Maria Fatimská

pátek 14. května

Nanebevstoupení Páně

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.

