Ohlášky:
Ve středu bude mše svatá v domově důchodců v Pačlavicích v 9:30.

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9. SRPNA 2020
I v našem životě se dějí veliké zázraky. Ale nejsou tím nejdůležitějším. Není důležité, jestli se
někdy projdeme po vodě a co všechno zažijeme, ale jaký vztah s Kristem budujeme. To, jak mu
věříme, jak ho milujeme a následujeme. Věříš, miluješ a důvěřuješ Kristu v radosti i v bolesti?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.čtení: 1 Král 19,9a.11-13a. V roce 930 před Kristem se Izrael rozdělil na severní a jižní část.
Severní království se přizpůsobilo víře okolních národů, až zbyl jediný Hospodinův prorok, Eliáš.
Když na hoře Karmel usvědčil pohanské kněze a vypadalo to na skvělé vítězství. Královna Jezabel
se ale rozhodla Eliáše zabít. Zlomený prorok prchá 500 km do pouště na horu Sinaj (či Choreb).
Žalm 85 Odpověď: Pane, ukaž nám své milosrdenství!
2.čtení: Řím 9,1-5. První komunitu křesťanů velice trápila otázka, proč evangelium hromadně
nepřijali Židé, kteří jako první slyšeli radostnou zvěst. Pavel toto téma rozebírá ve třech kapitolách,
přičemž dnešní perikopa je začátkem této úvahy.
Evangelium: Mt 14,22-33 Genezaretské jezero měří na šířku přibližně dvanáct kilometrů a plavba
veslicí trvá několik hodin. Učedníci právě zažili jeden z největších zázraků – nasycení pěti tisíc lidí.
A tak je přeplutí jezera vhodnou příležitostí ke zkoušce jejich víry.
BOHOSLUŽBY OD 9. DO 16. SRPNA 2020
mše svatá
Prasklice
8:00
19. neděle v mezidobí
Za rodinu Vdolečkovu a Adamovu
Pačlavice
9:15
Na poděkování za dar křtu s prosbou
9. srpna
Morkovice
10:30
pondělí 10. srpna
úterý 11. srpna
sv. Klára
středa 12. srpna
čtvrtek 13. srpna
Ze slavnosti Nanebevzetí
Panny Marie
pátek 14. srpna
Ze slavnosti Nanebevzetí
Panny Marie
sobota 15. srpna
Nanebevzetí Panny Marie
20. neděle v mezidobí
16. srpna

o požehnání pro rodinu Kopečnou
--Za + Květoslavu Blešovou, manžela, děti
a rodinu

---

---

Morkovice

18:00

Pačlavice
Morkovice

9:30
18:00

mše svatá v domově důchodců
Za dar víry a zdraví pro rodinu Kunetkovu

Křéby

18:00

Za farníky a poutníky

Morkovice

18:00

Za + rodiče Jiříčkovy, zetě a rodinu

---

---

---

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

Za + Lubomíra Dosoudila, rodiče a rodinu
Za dar zdraví a Boží ochranu
Na poděkování s prosbou o Boží požehnání
pro rodinu Jablunkovu

V sobotu 29. srpna bude na Hostýně v 10:15 mše svatá pod širým nebem s Mons.
Janem Graubnerem, olomouckým arcibiskupem. Pokud vláda neomezí konání akcí,
bude z našich farností vypraven autobus. Přihlásit se můžete v sakristii nebo u paní
Marie Gremlicové.
Pamatujte prosím v modlitbách na děti a mládež, které jsou na táboře v Charvátech.

čtvrtek 13. srpna 2020
Zahájení v 17:30 u 9. zastavenı́ křížové cesty modlitbou
růžence, procesı́́ na Křéby a mše svatá v 18:00
(Při nepříznivém počasí bude mše svatá v kostele v Prasklicích)

