informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 25. DUBNA 2021
Není chyba, když chodíme do kostela, kde se cítíme dobře. Ale jen v případě,
že nezapomeneme na to, proč tam máme chodit. Neděle dobrého pastýře nám
připomíná, že dobrý pastýř je Ježíš. On je ten nejdůležitější. Na vztahu k němu má
stát celá naše víra. Kvůli němu přicházíme do kostela na mši svatou. Jeho máme
vnímat, poslouchat a následovat. Kdo hledá v liturgii na prvním místě Krista,
neodejde ze žádné mše svaté zklamaný.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čtení: Sk 4,8-12 Petr a Jan uzdravili chromého v chrámě. Vzbudilo to pozornost a oba
byli zatčeni. Nyní musí svůj skutek obhájit. Petr mluví velmi otevřeně a svědčí o tom,
kdo Kristus je a jaký má zásadní význam.
Žalm: 118 odpověď: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
2. čtení: 1 Jan 3,1-2 Jan hlásá: „Máme velikou výsadu – jsme děti Boží! Ale u cíle ještě
nejsme.“
Evangelium: Lk 24,35-48 Text navazuje na příběh o uzdravení slepého od narození.
Farizeové slepce vyhnali jako hříšníka a prosťáčka, ale Ježíš se ho jako dobrý pastýř ujal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------BOHOSLUŽBY OD 25. DUBNA DO 2. KVĚTNA 2021
Prasklice
8:00
mše svatá
neděle 25. dubna
Pačlavice
9:15
mše svatá
4. velikonoční
Morkovice
10:30
Za + rodiče Dvořákovy a DvO
pondělí 26. dubna
------úterý 27. dubna
Morkovice
18:00
Za + rodinu Brablíkovu
středa 28. dubna
Morkovice
18:00
Za + Františka Kopečného a rodiny
Prasklice
17:00
mše svatá
čtvrtek 29. dubna
Pačlavice
18:00
Za + Matouše Dobeše, tři bratry a rodinu
pátek 30. dubna
Morkovice
18:00
Za + Františka Jablunku a rodinu

(mše pro děti a mládež)

sobota 1. května

Morkovice

8:00

Za + Stanislava Štěpánka, manželku a 2rodiče

neděle 2. května
5. velikonoční

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
Na poděkování za 20 let manželství
Na poděkování za 30 let života

sv. Josef Dělník

Ohlášky:
Tento pátek budeme naposledy přenášet mši svatou pro děti. Protože je
v kostele dost místa, zvu děti a školáky na slavení mše svaté přímo do kostela.
Ty, kteří rádi zpívají ať přijdou na nácvik zpěvu. Sraz v pátek v 17:30 na faře.
Prosím rodiče, aby vzpomenuli na to, co slibovali při křtu svých dětí a vypravili
je či doprovodili na mši svatou.
Dnes je neděle dobrého pastýře, den modliteb za duchovní povolání.
Prosím o modlitbu na tento úmysl. V kněžském semináři bylo, za časů, kdy
jsem tam studoval, 150 bohoslovců. Dnes jich je tam v šesti ročnících 20.
Pro Olomouckou diecézi 11, pro Brněnskou 5, pro Ostavsko-opavskou 3 a pro
Českobudějovickou 1.
O neděli dobrého pastýře
můžete vzpomenout na kněze,
kteří zde působili a napsat jim
pozdrav nebo zprávu J

Místenky na nedělní mši svatou v Morkovicích si můžete vyzvednout
po bohoslužbách nebo po telefonické domluvě na faře.
Přímý přenos nedělní a páteční mše svaté z Morkovic můžete sledovat
na internetu na YOUTUBE na stránce Římskokatolická farnost Morkovice.
Děkuji firmě Skamanet, která zajišťuje internetové připojení pro tyto přenosy.
Účty našich farností, na které můžete posílat dary: Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Účty n Morkovice: 235 700 976 / 0600 Prasklice: 235 699 848 / 0600 M
Pačlavice: 23
Pačlavice: 235 700 490 / 0600

