Ohlášky:
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

NEDĚLE KŘTU PÁNĚ 10. LEDNA 2021
Dnešní svátek ukončuje vánoční dobu, po které začne mezidobí, kdy si budeme
připomínat Ježíšovu veřejnou činnost. Dnes se nesoustředíme na postavu Jana
Křtitele, jak tomu bylo před Vánocemi, ale na událost Kristova křtu, která nám
odhaluje Ježíše jako milovaného Božího Syna.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čtení: Iz 42,1-4.6-7 Od 40. kapitoly se styl proroka Izaiáše mění. Píše ho zřejmě
nový autor. Text vznikl v 6. století před Kristem, v době babylonského zajetí.
Objevuje se v něm postava „Služebníka“, který Izrael zachrání.

Žalm: 29 odpověď: Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.
2. čtení: Sk 10,34-38 Apoštol Petr přišel do domu pohanského setníka Kornelia,
který zatoužil poznat víru a zvěstuje mu „radostnou zvěst“ o Kristu.
Evangelium: Mk 1,6b-11 Křest v Jordánu je začátkem Ježíšovy mise. Při této
příležitosti jsou nám naznačeny vztahy v Nejsvětější Trojici.

Počet osob, které mohou být na mši svaté je nyní (dle 5. stupně PES)
10 % z kapacity míst k sezení. Vstupenky na nedělní mši svatou si můžete
vyzvednout po bohoslužbách, nebo po telefonické domluvě na faře.
Dnes odpoledne bude otevřen kostel od 15:00 do 17:00 hodin k prohlídce
betléma, při které můžete přispět do tříkrálové sbírky.
Důležité upozornění: V neděli 17. ledna bude mše svatá jen v Morkovicích již
v 8:00 hodin ráno. V Prasklicích ani Pačlavicích mše svatá nebude. Přímý
přenos z Morkovic můžete sledovat na internetu na YOUTUBE na stránce
Římskokatolická farnost Morkovice.
Tříkrálová sbírka – děkuji všem, kdo se letos zapojili do pořádání sbírky.
Letní farní tábor v Kelči pro děti od 1. do 7. třídy se bude konat
14. - 21. srpna 2021. Cena: 2.400 Kč. Přihlášky budou k vyzvednutí v kostele
nebo na e-mailu: katerinaholaskova18@gmail.com
Děkuji také všem, kteří posílají příspěvky na farní účet. Pán Bůh zaplať.
Morkovice: 235 700 976 / 0600
Prasklice: 235 699 848 / 0600
Pačlavice: 235 700 490 / 0600

BOHOSLUŽBY OD 10. LEDNA DO 17. LEDNA 2021

neděle 10. ledna
Svátek Křtu Páně
pondělí 11. ledna
úterý 12. ledna
středa 13. ledna
čtvrtek 14. ledna
pátek 15. ledna
sobota 16. ledna
neděle 17. ledna
2. neděle v mezidobí

Prasklice
--Pačlavice 9:15
Morkovice 10:30
-----

-----

Morkovice 17:30
Prasklice 16:30
Pačlavice 17:30
Morkovice 17:30
Morkovice
--Morkovice

8:00

--mše svatá
Na poděkování za život a za Boží požehnání
do dalších let
----Na poděkování a za požehnání pro rodinu
Vrbovu a Dostálovu
mše svatá
mše svatá
Za rodinu Albrechtovu a Ryškovu
--Za farníky

Můžete přispět do kasičky v kostele i na dalších místech v obci/městě.
Je možné také přispět platbou na účet č. 66008822/0800, VS: 77707012 nebo
na tel. číslo 87 777 jednorázovou či trvalou DMS ve tvaru
DMS KOLEDA 30
nebo
DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60
nebo
DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90
nebo
DMS TRV KOLEDA 90
Za veškerou pomoc a podporu Vám ze srdce děkuji a do nového roku vyprošuji
zdraví a Boží požehnání.
Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

