OHLÁŠKY:
V pátek 3. 9. budu navštěvovat nemocné, nahlaste se prosím na tel.: 731621157.
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 29. SRPNA 2021
V jednom letáku se psalo, že
člověk vyprodukuje asi 500
kg komunálního odpadu za
rok. Pokud by si ho nechával
v domácnosti, změnila by se
za chvíli ve velmi nevábné
místo. Když ho však poctivě
pravidelně vynáší do popelnice, je jeho dům čistý a
v pořádku.
A podobně je tomu i v duchovním životě. Ať chceme
nebo nechceme, napadají
nás zlé myšlenky a útočí
na nás zlé pocity. Někdy je
to pokušení zlého ducha,
někdy je to důsledek nespravedlnosti, kterou zakusíme,
někdy zranění, které nám působí druzí lidé svým jednáním. To vše v nás probouzí
hněv, smutek, závist a další zlá hnutí. A s nimi je potřeba naložit jako s odpadem.
Obyčejné odpadky házíme hned do koše. Podobně běžná malá pokušení máme
hned odevzdávat v modlitbě Pánu. Větší věci se musí odvézt na sběrný dvůr. Větší
problémy je potřeba vložit do svátosti smíření. A pak jsou nebezpečné odpady.
Těmi mohou být v životě veliká zklamání, zranění, která nám způsobila lidská
nenávist. A když nám něco takového otráví život, je potřeba speciální pomoci.
Té se nám dostává třeba v duchovních cvičeních, kde máme čas vše odevzdat
Pánu. Pro duši člověka je také důležité dobré prožívání každé mše svaté.
Její osvobozující a uzdravující moc se projeví v životě těch, kdo ji prožívají jako živé
setkání s Ježíšem a prosí ho za to, co je v jejich životě skutečně důležité. Kéž se nám
to daří.

Příští neděli budeme na závěr žehnat školákům a studentům, kteří si mohou
přinést na mši svatou své aktovky.
Nezapomeňte přihlásit děti školou povinné do náboženství. Přihlášky
v Morkovicích dostanou děti ve škole.
V sobotu 11. září bude v Pačlavicích od 9:00 brigáda na natírání oken na faře.

BOHOSLUŽBY OD 29. SRPNA DO 12. ZÁŘÍ 2021
neděle 29. srpna
22. neděle
v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za + rodiče Jiříčkovy a zetě

----Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

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

----Za Oldřicha a Marii Králíkovy
mše svatá
mše svatá
adorace

Morkovice

18:00

Za + rod. Kopečnou, Hlaváčovu, ž. rodinu a DvO

sobota 4. září

Morkovice

8:00

Na poděkování za dar života a křtu

neděle 5. září
23. neděle
v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za farníky, učitele a školáky

pondělí 6. září
úterý 7. září
středa 8. září

--Morkovice

--18:00

--Za živé a + členy orelské jednoty Morkovice

Morkovice

18:00

Za rodinu Romanovu

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Křéby
Křéby

----18:00
18:00
10:00
9:15
10:30
15:00
16:00

----adorace
Za + Františka Moronga a rodinu
Na poděkování za dar společného života
mše svatá
Na poděkování za 90 let života
průvod od kostela v Prasklicích
Za farníky a poutníky

Umučení Jana Křtitele

pondělí 30. srpna
úterý 31. srpna
středa 1. září
čtvrtek 2. září
pátek 3. září
Řehoř Veliký

Narození Panny Marie

čtvrtek 9. září
pátek 10. září
sobota 11. září
neděle 12. září
24. neděle
v mezidobí

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

