Ohlášky:

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. LISTOPADU 2020
Ježíš nevypráví podobenství o hřivnách finančním poradcům, ale učedníkům,
kteří se připravují na život věčný. A když hovoří o hřivnách, nemyslí na peníze,
ale na zcela jiné bohatství. Ve starověku odpovídala hřivna váhové jednotce,
která se nazývala talent. Krásné slovo, které má v dnešní době jasný význam.
Talentem se rozumí naše dary, schopnosti a nadání. A Ježíš nám klade otázku:
„Jak nakládáš s talenty, které jsi dostal či dostala od Boha?“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čtení: Př 31,10-13.19-20.30-31 Tato oslavná báseň předkládá hlavní myšlenku knihy:
Moudrost je chápána jako poznání Boha.
Žalm: 128 Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
2. čtení: 1 Sol 5,1-6 Tato nejstarší kniha Nového zákona (snad z roku 51 po Kr.) mluví
také o posledních věcech. Tehdy, stejně jako dnes, se lidé ptali, kdy to bude a zda se
máme posledního příchodu Krista bát.
Evangelium: Mt 25,14-30 Evangelium směřuje k poslednímu soudu. Důraz je kladen na
zodpovědnost za dary, které jsme od Boha dostali.
BOHOSLUŽBY OD 15. DO 22. LISTOPADU 2020
Prasklice
----15. listopadu
33. neděle
Pačlavice 9:15
Za + Františka Něníčka, manželku a dceru
v mezidobí
Morkovice 10:30
Za Jiřího Skřítka, dvoje rodiče a rodinu
pondělí 16. listopadu
------úterý 17. listopadu
Morkovice 17:30
Na poděkování za společný život
středa 18. listopadu Morkovice 17:30
Za + Jenu Štěpánkovou
čtvrtek 19. listopadu
------pátek 20. listopadu Morkovice 17:30
Za rodinu Frankovu
sobota 21. listopadu Morkovice 8:00
Za rodinu Okálovu, + rodiče a příbuzné
Prasklice
----22. listopadu
Slavnost
Pačlavice 9:15
Za + Jana Legátka, manželku a rodiče
Ježíše Krista Krále
Morkovice 10:30
Za farníky

Mše svaté v době omezení jsou neveřejné a jsou slouženy jen pro rodinu,
která má zapsaný úmysl.
Nedělní a páteční bohoslužba z Morkovic bude přenášena živě na internetu.
Děkuji firmě Skamanet, která zajišťuje internetové připojení pro přenosy.
Děkuji všem, kteří již poslali příspěvky na farní účet.
Po dobu, než se obnoví sbírky při nedělních bohoslužbách můžete i nadále
posílat své dary na farní účty:
Morkovice: 235 700 976 / 0600
Prasklice: 235 699 848 / 0600

Pačlavice: 235 700 490 / 0600
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

