informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10. ŘÍJNA 2021
Učedníci se Ježíše ptali: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl:
„U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno.“
To nám připomíná důležitou pravdu: spásu si nemůžeme zasloužit, ale můžeme
ji přijmout jako Boží dar, pro který stojí za to vzdát se všeho ostatního.
Tuto skutečnost hezky vystihuje jeden obrázek. Je na něm dítě, které má plnou
náruč hraček. Naproti němu stojí táta a nabízí mu velký zabalený dárek. Aby si
ho dítě mohlo vzít, musí nejprve pustit své staré hračky. Dítě stojí, přemýšlí, otec
ho pozoruje a usmívá se. Pod obrázkem je nápis: „Věř mi, stojí to za to.“
Vzdát se všeho co mám, co mě těší, všech starých jistot, pro něco sice velikého,
ale neznámého? To je dilema, které není snadné vyřešit. Jak se to dítě
rozhodne? Záleží na tom, jak moc uvěří svému tatínkovi. A jeho víře může
pomoci jediná věc. A tou je láska.
Jen milující pohled otce
mu dá víru, díky které se
dokáže vzdát toho co
pomíjí, aby získalo to, co
je věčné.
Takovým pohledem se
na nás dívá Kristus. Z kříže,
z monstrance, někdy i z očí
druhých lidí.
Kéž se jeho pohled naučíme vnímat. Kéž z něho
čerpáme sílu pro každodenní život, ve kterém
máme žít podle jeho příkladu, jít v jeho stopách.

OHLÁŠKY:
Ve středu 13. října je poslední letošní pouť na Křéby. V případě špatného počasí
bude mše svatá v 17:00 na faře v Prasklicích.
Otec arcibiskup byl zklamaný z vaší neúčasti na pouti za obnovu rodin a nová
povolání, která se uskutečnila v sobotu v Olomouci. Když jste se nepřipojili,
pomodlete se aspoň doma růženec za obnovu rodin a za nová duchovní povolání.
Příští neděli začne v Olomouci celocírkevní synoda. Zahájení se budou účastnit
vybraní farníci z celé diecéze. List biskupů k této události si můžete přečíst
na nástěnce v předsíni kostela.
Říjnové časopisy pro děti a dívky budou k vyzvednutí příští neděli (17.10.).

BOHOSLUŽBY OD 10. ŘÍJNA DO 24. ŘÍJNA 2021
neděle 10. října
28. neděle
v mezidobí
pondělí 11. října
úterý 12. října
středa 13. října
čtvrtek 14. října
pátek 15. října
sv. Terezie od Ježíše

sobota 16. října
neděle 17. října
29. neděle
v mezidobí
pondělí 18. října
úterý 19. října
středa 20. října
čtvrtek 21. října
pátek 22. října
sobota 23. října
neděle 24. října
30. neděle
v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

--9:15
10:30

malování kostela – nejbližší mše sv. v Pačlavicích
Za farníky
Za rodiče Morongovy a DvO

--Morkovice
Křéby
Křéby
Pačlavice

--8:00
16:30
17:00
18:00

--Za + Oldřicha a Marii Králíkovy a rodinu
růženec
Za farníky a poutníky
mše svatá

Morkovice

18:00

Za + Jarmilu Churou, manžela, děti a DvO

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

----9:15
10:30
11:30
----18:00
18:00
18:00
---

--malování kostela – nejbližší mše sv. v Pačlavicích
mše svatá
Za rodinu Horákovu a DvO
křest dětí
----Za ochranu a požehnání rodin dětí a vnoučat
mše svatá
Za manžele Žouželkovy a rodinu
---

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

--9:15
10:30

malování kostela – nejbližší mše sv. v Pačlavicích
Za farníky
Za + Oldřicha Štěpánka, manželku a rodinu

