Ohlášky:

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 4. ŘÍJNA 2020
I nám se může stát, že začneme děti, partnery, práci, svět okolo nás považovat za svůj
majetek. Ale tak to není! Všichni a všechno patří Bohu. My to máme jen na krátkou
chvíli propůjčené. Mysleme na to.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.čtení: Iz 5,1-7 Přirovnání k vinici zazní nejen zde, ale i v evangeliu. Stejně jako
u ostatních proroctví, ani zde nejde o věštění budoucnosti, ale o Boží výzvu k obrácení.

V sobotu 10. 10. se měla konat pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání. Kvůli opatřením zavedeným proti čínské chřipce se
nekoná. Za rodiny a povolání budeme prosit při poutích na Jezírku
a na Křébech. Zvláště v těchto dnech pak můžete za rodiny
a duchovní povolání prosit při modlitbě růžence.
Ve středu 7. října je svátek Panny Marie Růžencové.

MŠE SVATÁ NA JEZÍRKU v 16:00
(15:30 radostný růženec a příležitost ke svátosti smíření)

Žalm: 80 Odpověď: Dům Izraele je vinicí Páně.
2.čtení: Flp 4,6-9 Svatý Pavel se ocitl ve vězení a píše milovaným bratřím list vyzývající
k věrnosti evangeliu. Z vězení povzbuzuje slovy: „O nic nemějte starost… Boží pokoj
uchrání vaše srdce.“
Evangelium: Mt 21,33-43 Ježíš vjíždí do Jeruzaléma na Velikonoce a je jasné, že zde
zemře. Již nemluví uhlazeně, ale velmi otevřeně ukazuje, jaké důsledky má nepřijetí
evangelia.

4. října
27. neděle v mezidobí
pondělí 5. října
úterý 6. října
středa 7. října

Panna Maria Růžencová

čtvrtek 8. října
pátek 9. října
sobota 10. října
11. října
28. neděle v mezidobí

BOHOSLUŽBY OD 4. DO 11. ŘÍJNA 2020
Prasklice
8:00
mše svatá
Pačlavice
9:15
mše svatá
Morkovice 10:30
Za + Marii Horňáčkovou a rodinu
------Morkovice 18:00
Za + Jana Romana, rodinu a DvO
kaplička
16:00
Za farníky a poutníky
na Jezírku
Pačlavice
17:00
mše svatá
Prasklice
18:00
mše svatá
Morkovice 18:00
adorace
Morkovice 18:00
Za + Růženu Olejníkovou a rodinu
Za + Františka a Marii Najmanovy, rodiče
Morkovice
8:00
a rodinu
Prasklice
8:00
mše svatá
Pačlavice
9:15
mše svatá
Morkovice 10:30 Za rodinu Pavelkovu na poděkování za dar
života

30. září uplynulo 1600 let od smrti sv. Jeronýma. Zkuste vyluštit jeho citát:
DANIEL,
ESTER,
EZDRÁŠ,
EZECHIEL,
IZAIÁŠ,
JAN,
JEREMIÁŠ,
JOB,
JOZUE,
KAZATEL,
LUKÁŠ,
MAREK,
MATOUŠ,
MOUDROSTI,
PŘÍSLOVÍ,
SKUTKY,
SOUDCŮ,
TOBIÁŠ,
ŽALMY
Nedělní kázání si můžete poslechnout na: audiokostel.cz/Morkovice

