informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. ČERVNA 2021
Příběh Jana Křtitele nám ukazuje posvátnost lidského života. Bůh dříve, než nás
utká v mateřském lůně, má s námi své plány, říká Písmo svaté. A postava
posledního proroka Starého zákona je toho důkazem. Jeho příběh nás učí, že lidský
život je veliký Boží dar. Každý, kdo k životu svému i životu druhých s tímto vědomím
přistupuje, může být zdrojem velikého požehnání.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čtení: Iz 49,1-6 Hospodin mě povolal od matčina lůna…
Žalm: 139 odpověď: Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.
2. čtení: Sk 13,22-26 Jan Krista poznal a dal poznat svým vrstevníkům. Kéž se to daří i nám.
Evangelium: Lk 1,57-66 Jeho jméno je Jan – Bůh je milostivý. K Alžbětě, Zachariášovi, ale
také ke všem lidem celého světa.

Ohlášky:
Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě hodů v kostele i na farní zahradě.

Dnes odpoledne bude v 15:00 svátostné požehnání
s modlitbami matek. Poté přijměte srdečné pozvání
k tradičnímu posezení na farní zahradě.
V pátek budu navštěvovat nemocné. Kdo máte zájem, prosím nahlaste se
do středy na tel. číslo: 731 621 157 (P. Jan Plodr).
Otec arcibiskup vyhlašuje příští neděli sbírku na jižní Moravu postiženou
přírodní katastrofou a vyzývá nás k modlitbě za všechny postižené.
V sakristii jsou časopisy pro děti. Prosím rodiče či děti, které si je ještě
nevyzvedly, aby si pro ně hned po mši svaté přišly do sakristie.
BOHOSLUŽBY OD 27. ČERVNA DO 4. ČERVENCE 2021
neděle 27. června
13. neděle
v mezidobí
ze Slavnosti Jana
Křtitele (HODY)
pondělí 28. června
úterý 29. června

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
---

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

Za + Marii Štětinovou a živou rodinu
mše svatá
Za farníky a poutníky
Svátostné požehnání s MM
---

Morkovice

7:30

mše svatá

pátek 2. července

Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

18:00
17:00
18:00
18:00

Na poděkování za 90 let života
mše svatá
mše svatá
Za nastávající maminku a její dítě

sobota 3. července
neděle 4. července
14. neděle
v mezidobí

Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
8:00
9:15
10:30

Za + Tomáše a DvO
mše svatá
mše svatá
Za rodinu Kejíkovu

Slavnost sv. Petra a Pavla

středa 30. června
čtvrtek 1. července

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.

