Ohlášky:

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 16. SRPNA 2020
Mnozí máme zkušenost s tím, že nejpřísnější učitelé to s námi mysleli nejlépe. Protože jim na
nás záleželo, byli na nás nároční a hodně nás naučili. Nebylo to s nimi snadné, ale dnes jsme jim
vděční. A podobně je tomu s námi a s Kristem. Protože nás miluje, tak nás vychovává tím, že nás
někdy zkouší. Třeba v oblasti pokory a víry, jak o tom píše dnešní evangelium.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čtení: Iz 56,1.6-7. Třetí velký oddíl knihy proroka Izaiáše spadá do doby po návratu
z babylonského zajetí (konec 6. stol. před Kristem). Úryvek komentuje do té doby nepřijatelnou
možnost, aby také pohané (příslušníci jiných národů) směli přistoupit k Bohu a spolu s Izraelity se
podílet na bohoslužbě.
Žalm 67 odpověď: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
2. čtení: Řím 11,13-15.29-32. List Římanům v 9.–11. kapitole komentuje otázku, proč Izraelité
nepřijali v hojné míře evangelium. Svatý Pavel uvádí, že odmítnutí Izraelitů je ve skutečnosti cestou
pro ostatní národy: jejich záchrana bude nakonec cestou i pro Izrael.
Evangelium: Mt 15,21-28. „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Tato Ježíšova věta
je tvrdou zkouškou víry, pokory a lásky kananejské ženy. Víry v Boha, pokory před tajemstvími
Krista a lásky k dceři, za kterou prosila. Její příběh nás učí, že stojí za to ve zkouškách bojovat,
protože nakonec nám Pán vynahradí všechny bolesti a strádání, kterými občas musíme
procházet.
BOHOSLUŽBY OD 16. DO 23. SRPNA 2020
Za + Lubomíra Dosoudila, rodiče a rodinu
Prasklice
8:00
20. neděle v mezidobí
Za dar zdraví a Boží ochranu
Pačlavice
9:15
Na
poděkování
s prosbou o Boží požehnání
16. srpna
Morkovice
10:30
pro rodinu Jablunkovu

pondělí 17. srpna
úterý 18. srpna
středa 19. srpna
čtvrtek 20. srpna
sv. Bernard
pátek 21. srpna
sv. Pius X.
sobota 22. srpna
Panny Marie Královny
21. neděle v mezidobí
23. srpna

Prasklice
-----

15:00
-----

pohřeb paní Ludmily Staňkové
-----

Morkovice

18:00

adorace

---

---

---

Morkovice

11:00

svatba

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

Za + Jana Vdolečka a živou rodinu
mše svatá
Na poděkování za dar života a víry
za rodinu Šreflovu

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 kulturních akcí, bude
z našich farností vypraven autobus. Přihlásit se můžete v sakristii nebo u paní Marie Gremlicové.

