informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. SRPNA 2021
Byli jsme stvořeni pro život a pomyšlení na smrt v nás probouzí obavy a strach.
Podobáme se trosečníkům, kteří se s omezenými zásobami octli na pustém ostrově.
Všichni ví, že tam musí umřít. Ale jednoho dne objeví, že je na obzoru nějaká
pevnina. A jeden odvážný se vydá vstříc nebezpečným vlnám, aby zjistil, jestli
je možné tam doplout. Znamením, že se to podařilo bude veliký oheň, který rozdělá
na vzdáleném pobřeží. Všichni od té chvíle vyhlížejí, zda v noci spatří zář, která by
jim dala naději na záchranu. A když ta chvíle nastane, propuknou ve veliký jásot.
Jeden z možných překladů jména Maria říká, že znamená „Hvězda mořská“ – jasná
hvězda, která září nad bezbřehým mořem. Hvězda, která ukazuje plujícím směr.
Maria je nazývána také zářící jitřenkou spásy. Je jitřenkou, která nám dává světlo
naděje. Učí nás, že když budeme žít jako ona pro Krista, budeme se s ním a s ní
jednoho dne radovat na onom druhém břehu, ve věčné slávě v nebi.

OHLÁŠKY:
V sobotu 28. 8. pojedeme na arcidiecézní pouť rodin na Svatý Hostýn. Odjezd
autobusu v 7:45 ze Lhoty, 7:50 z Pačlavic, 7:55 z Prasklic a v 8:00 z Morkovic.
(Přihlásit se můžete v sakristiích nebo u paní Gremlicové.)
V neděli 15. 8. byla v Morkovicích sbírka na splácení dluhu za opravu zvonů. Zbývá
uhradit 175.000 Kč (č. účtu farnosti: 235 700 976/0600). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Pamatujte prosím v modlitbách na děti a mládež, kteří jsou na táboře v Kelči.

BOHOSLUŽBY OD 15. SRPNA DO 29. SRPNA 2021
neděle 15. srpna
Slavnost
Nanebevzetí
Panny Marie
pondělí 16. srpna
úterý 17. srpna
středa 18. srpna
čtvrtek 19. srpna
pátek 20. srpna
sobota 21. srpna
ze svátku PM Královny

neděle 22. srpna
21. neděle
v mezidobí
pondělí 23. srpna
úterý 24. srpna
středa 25. srpna
čtvrtek 26. srpna
pátek 27. srpna
sobota 28. srpna
neděle 29. srpna
22. neděle
v mezidobí
Umučení Jana Křtitele

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za + Janu Holcovou, + Marii Kupkovou a DvO

----Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice

----9:30
18:00
18:00
14:00
18:00

----mše svatá v domově pro seniory
Poděkování za narození Františka a za jeho rodiče
adorace
zádušní mše svatá za paní Anežku Hanákovou
Za Boží ochranu pro rodinu

Jezírko

18:00

Za farníky

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
----Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Morkovice

8:00
9:15
10:30
----18:00
17:00
18:00
18:00
18:00
8:00

Za + Jana Vdolečka, rodiče a za živou rodinu
mše svatá
Za + Františka Nábělka, 2 manželky a dcery
----Za + Josefa Štěpánka
mše svatá
mše svatá
adorace
Za + Karla Slezáka, manželku a rodinu
Pouť rodin na Svatý Hostýn

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za + rodiče Jiříčkovy a zetě

Kontakt na duchovního správce farností: famorkovice@ado.cz (tel. č.: 731 621 157)

