informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 24. LEDNA 2021
NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA. Při křtu jsme byli všichni pomazáni na kněze, proroky
a krále. Jako proroci máme poznávat, žít a hlásat Boží vůli. A Písmo svaté nám v
tom pomáhá. Papež František říká, že Písmo svaté projevuje své prorocké působení
v tom, kdo mu naslouchá. Pro věřící je to text, který je stále živý. Ožívá, když vstoupí
do lidského srdce. A čím hlouběji v něm zakoření, tím trvalejší přináší plody.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čtení: Jon 3,1-5.10 Poselství knihy o Jonášovi je jasné a radostné. Ale cesta
k vítězství Boží lásky a slitování je dlouhá a náročná. Pro obyvatele Ninive
i samotného proroka.
Žalm: 25 odpověď: Ukaž mi své cesty Hospodine!
2. čtení: 1. Kor 7,29-31 První list Korinťanům je odpovědí na několik různých otázek
položených Korinťany. Sedmá kapitola odpovídá na problematiku manželství
a celibátu. Tehdejší křesťané předpokládali, že Pán brzy přijde, a manželství ani
plození dětí již není důležité.

Ohlášky:
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.
Přímý přenos nedělní mše svaté z Morkovic můžete sledovat na internetu
na YOUTUBE na stránce Římskokatolická farnost Morkovice.
Tuto neděli se podle rozhodnutí České biskupské konference koná ve všech
diecézích sbírka na podporu biblického apoštolátu. Můžete na ni přispět
i zasláním daru na účet Českého biblického apoštolátu: 1015502075/5500
Příští víkend se uskuteční Modlitební triduum matek. V naší farnosti budou
modlitby v pátek, v sobotu i v neděli vždy po mši svaté.
Děkuji těm, kdo se již přihlásili k přijetí svátosti nemocných. Vážněji nemocní
a starší 65 let se prosím nahlaste nejlépe do neděle 31. 1. 2021. Přihlášku si
můžete vyzvednout v kostele či na faře.
Pár zajímavostí o Bibli J
Slovo Bible pochází z řeckého slova Biblión, které se překládá
jako kniha. Bible byla psána na třech různých kontinentech, Asie, Afrika

Evangelium: Mk 1,14-20 Markovo evangelium začíná ihned popisem činnosti Jana
Křtitele a Ježíšova křtu, po kterém následuje povolání učedníků.

a Evropa. Bible byla napsaná ve třech jazycích, hebrejsky, aramejsky a řecky.

BOHOSLUŽBY OD 24. LEDNA DO 31. LEDNA 2021

Bible je přeložena do 2483 jazyků a dialektů. Bible obsahuje 72 knih a dělí se

24. ledna
2. neděle v mezidobí
pondělí 25. ledna
úterý 26. ledna
středa 27. ledna
čtvrtek 28. ledna
pátek 29. ledna
sobota 30. ledna
31. ledna
4. neděle v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
--Morkovice
Morkovice
---

8:00
Na poděkování za všechna dobrodiní
9:15
Za rodinu Vdolečkovu a Adamovu
10:30 Za + Vojtěcha Horáka, rodiče, bratry a DvO
----17:30
Za rodinu Cihelkovu
17:30
Za + Jarmilu Churou, manžela a děti
-----

Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

17:30
8:00
8:00
9:15
10:30

Za + Jaroslava Bartoška
Za + Marii Chylkovou a 2 rodiče
mše svatá
Za rodinu Topinkovu
Za + Jaroslava Churého, rodiče a rodinu

na dvě části: Starý (45) a Nový (27) zákon. První český překlad celé Bible
vznikl kolem roku 1360. Rozdělení Bible na kapitoly a verše se k veřejnosti
dostalo až roku 1560. Bible zmiňuje 14x psy, ale ani jednou kočku a jediné
ořechy zmíněné v Bibli jsou mandle a pistácie. Každou minutu se vytiskne
50 nových Biblí. Na světě je v oběhu přibližně 6 miliard Biblí. Největším
světovým dodavatelem Bible je komunistická Čína. V Severní Koreji je
vlastnictví Bible možné potrestat smrtí. Poslední slovo v Bibli je AMEN.
Jaký je tvůj oblíbený verš či myšlenka v Bibli? Umíš nějaké citáty zpaměti?

