Ohlášky:
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 13. ČERVNA 2021
Každé semínko potřebuje k růstu půdu, slunce, vláhu a ochranu před plevelem.
Podobně hledající, ale i věřící člověk potřebuje pro růst své víry půdu – zázemí
rodiny a farnosti, potřebuje slunce – vlídné povzbuzení, potřebuje vláhu –
moudré rady a inspirace. Potřebuje pomoc v boji s plevelem – s různými svody,
které se mohou proměnit v závislosti a komplikovat vztah s Bohem. Co můžeme
udělat pro to, aby „půda, slunce a vláha“ nescházely nám či druhým lidem?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. čtení: Ez 22,22-24 „Já jsem Hospodin: ponižuji strom vysoký, povyšuji strom nízký…“
Žalm: 92 odpověď: Dobré je chválit Hospodina.
2. čtení: 2Kor 5,6-10 Skutečným cílem našeho života je život věčný v nebi.
Evangelium: Mk 4, 26-34 Velké věci a události mívají často nepatrný počátek. I zdánlivě
malé a nenápadné projevy naší víry a lásky jsou jako semínka, která když padnou
do srdcí lidí, mohou vyrůst do velkých obrácení a návratů k Bohu.

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

neděle 13. června
11. neděle v mezidobí

pondělí 14. června
úterý 15. června
středa 16. června
čtvrtek 17. června
pátek 18. června
(mše pro děti a mládež)

sobota 19. června
neděle 20. června
12. neděle v mezidobí

BOHOSLUŽBY OD 13. ČERVNA DO 20. ČERVNA 2021
Pačlavice
9:15
Za rodiny Žourkovu, Soviarovu a Bestovu
Morkovice 10:30
mše svatá
Křéby
15:30
modlitba růžence
Křéby
16:00
Za farníky a poutníky
------Morkovice 18:00
mše svatá
Morkovice 18:00
Na poděkování za 30 let a za požehnání
Prasklice
17:00
Za + Marii Koutnou a rodinu
Pačlavice
18:00
mše svatá
Morkovice 18:00
adorace
Morkovice

18:00

Za rodinu Obručovu a DvO

Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

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

Za + Annu Gambasovou a rodinu
Za rodinu Kroutilovu
Za farníky
Za + Miroslava Matouška a + rodinu Mlejnkovu

V sobotu 19. 6. bude v Pačlavicích brigáda na úklid fary od 8:30.
Na nástěnkách v kostelích jsou plakátky s nabídkami k prožívání roku svaté
Ludmily.
P. Josef Červenka vás zve na oslavu 25 let kněžství. Slavit bude v neděli 20.6.
v 15:00 v Soběchlebích. Bližší informace jsou na plakátku na nástěnce kostela.
V pátek 18. 6. bude v 18:00 poslední mše svatá pro děti. Po ní bude na farní
zahradě pro děti táborák. Dřevo, chleba, hořčici nachystáme, párky nebo
špekáčky si děti přinesou svoje. Budu rád, když mi pošlete do středy sms, jestli
vaše děti přijdou, abychom věděli, kolik jich bude. (P. Jan Plodr 731 621 157)

