informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 26. ZÁŘÍ 2021
V každé zoologické zahradě je na kleci s nebezpečnými zvířaty varovná cedulka,
která říká: Nepřibližujte se, nedotýkejte se, buďte opatrní! A každý rozumný člověk
poslechne. Nebo když při prohlídce jaderné elektrárny uvidíme cedulku:
„Nevstupovat, radiace!“, také ji budeme respektovat. Ať už je nebezpečí zjevné
jako třeba divoká šelma, nebo skryté jako nebezpečné záření, rozumný člověk
je rád, že před ním dostal varování a dobrou radu poslechne.
Evangelní úryvek o sekání ruky, nohy či vyloupnutí oka, které nás svádí ke hříchu je
také takovým důrazným varováním před nebezpečím pokušení a hříchu. Jako
nebezpečí světa mohou skončit vážným zraněním či smrtí, pokušení, které končí
hříchem přináší utrpení a zkázu lidské duši. Každý, kdo někdy podlehl pokušení
a zhřešil, ví, že po prchavé radosti, dříve či později (ale nakonec vždy), přichází
bolest a smutek. A před tím nás chce Bůh uchránit. A proto nás vybízí: Když tě
něco pokouší, nauč se tomu říkat důrazně NE. Ušetříš si trápení na zemi či jednou
na věčnosti.

OHLÁŠKY:
Z důvodu malování Prasklického kostel budou během října bohoslužby
slouženy jen v Pačlavicích a Morkovicích.
Vzdělávání ve víře pro dospělé, kteří uvažují o křtu či svatém přijímání,
je ve středu po mši svaté na faře v Morkovicích (18:45).
Farní rada bude ve čtvrtek 7. 10. v 18:00 hodin na faře v Morkovicích.
V Morkovicích a Pačlavicích máme nové stroje hodin, které jsou řízené digitálním
signálem a ukazují přesný čas. Děkuji obci Morkovice a soukromému dárci
z Pačlavic za finanční příspěvky, ze kterých byly hodiny financovány. (cena hodin
s odbíjením je 70.000 Kč)

BOHOSLUŽBY OD 26. ZÁŘÍ DO 10. ŘÍJNA 2021
neděle 26. září
26. neděle
v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
Na poděkování a za požehnání
Na poděkování a za požehnání pro r. Pavelkovu

pondělí 27. září
úterý 28. září

--Morkovice
Pačlavice

--8:00
9:15

--Za farníky
Na poděkování za dar zdraví a požehnání

Morkovice

18:00

Za + Slávka Štěpánka, manželku a sourozence

Pačlavice

18:00

mše svatá

Morkovice
Morkovice
---

9-12h
18:00
---

návštěvy nemocných
Za rodinu Okálovu
Pouť katechetů Provodov

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

--9:15
10:30

--Za + Marii Trávníčkovou a DvO
Na poděkování za společný život

----Morkovice

----18:00

----Na poděkování za 60 let a za požehnání pro rod.

Jezírko

16:00

mše svatá

Morkovice
Olomouc
katedrála
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

18:00

mše svatá

15:00

Pouť za obnovu rodin a duchovní povolání

--9:15
10:30

--Za farníky
Za rodiče Morongovy a DvO

Slavnost sv. Václava

středa 29. září
sv. archandělů

čtvrtek 30. září
sv. Jeroným

pátek 1. října
sv. Terezie od Dítěte

sobota 2. října
neděle 3. října
27. neděle
v mezidobí
pondělí 4. října
úterý 5. října
středa 6. října
čtvrtek 7. října
Panna Maria Růžencová

pátek 8. října
sobota 9. října
neděle 10. října

