informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 6. ZÁŘÍ 2020
Chyby a hříchy děláme všichni. Ale ne vždy si je uvědomujeme. A proto potřebujeme, aby nám
druzí občas otevřeli oči a upozornili nás na naše nedostatky. Mezi radami duchovních otců
nacházíme jednu, která se k dnešnímu tématu hodí: „Jeden nepřítel, který nás kritizuje za
každou chybu, je pro naši spásu užitečnější než sto přátel, kteří o našich slabostech taktně mlčí.“
Učme se napomenutí s pokorou přijímat a s láskou rozdávat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.čtení: Ez 33,7-9 Prorok Ezechiel vystupuje v době Babylonského zajetí. Mluví o zodpovědnosti.
Prorok je zodpovědný za hlásání Božího slova, lidé za to, jestli podle něho budou žít.
Žalm: 95 Odpověď: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“
2.čtení: Řím 13,8-10 Svatý Pavel připomíná, že lásku k Bohu a bližnímu máme projevovat
konkrétními skutky, kterým učí Boží zákon. Láska bez dobrých skutků ani dobré skutky bez lásky
nikomu neprospějí.
Evangelium: Mt 18, 15-20 Napomínání je důležitým skutkem lásky. Pokud máme pocit, že někdo
dělá něco špatně, nemáme ho pomlouvat, ale otevřeně si s ním promluvit!

23. neděle v mezidobí
6. září
pondělí 7. září
úterý 8. září
Narození Panny Marie
středa 9. září
čtvrtek 10. září
pátek 11. září
sobota 12. září
24. neděle v mezidobí
13. září

BOHOSLUŽBY OD 6. DO 13. ZÁŘÍ 2020
Prasklice
8:00
Za + Vladimíru Lochnerovou, manžela
a duše v očistci
Pačlavice
9:15
Za rodinu Vdolečkovu a Adamovu
Morkovice
10:30
Za + Jaromíra Štěpánka a sourozence
------Morkovice

18:00

Za neteř Evu, Boží pomoc a požehnání

Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
--Křéby
Pačlavice
Morkovice

18:00
17:00
18:00
18:00
18:00
--16:00
9:15
10:30

Na poděkování za Boží pomoc
mše svatá
mše svatá
adorace
Za + rodinu Brablíkovu
--Za farníky a poutníky
mše svatá
Na poděkování za dar víry a křtu
za rodinu Skřítkovu

HLAVNÍ POUŤ
NA KŘÉBECH
v neděli 13. září 2019
15:00 modlitba v kostele v Prasklicích a průvod
s obrazem Panny Marie
16:00 mše svatá na Křébech

POUŤ ŽÁKŮ NA
U OSVĚTIMAN

HORU

SV. KLIMENTA

Vážení rodiče, v pátek 25. září je připravena pro žáky z 2. stupně děkanátní pouť na Horu
sv. Klimenta u Osvětiman. Začátek pouti: 9.30 na parkovišti U křížku, asi 2 km za Koryčanami.
Dopravu zajistí kněží z farností. Celá akce probíhá v přírodě (asi 8 km chůze) včetně polední mše
svaté. Strava: z vlastních zásob (svačina + oběd), voda ve studánkách cestou je pitná. Návrat
domů: mezi 14.00 – 15.00 hod. Oblečení: pevná, nepromokavá obuv, pláštěnka. Z vyučování
své děti omluvte běžným způsobem, nezapomeňte odhlásit oběd.
--------------------------------------------------zde odstřihněte------------------------------------------------------

Přihláška na pouť žáků na Horu sv. Klimenta u Osvětiman
Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat na faru či do sakristie

Jméno žáka: .......................................................................................................................
Škola, třída: ........................................................................................................................
Bydliště: ................................................................................................................................
Telefon na rodiče: …………………………………………………………………………………………………..

