informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 20. ČERVNA 2021
Pán nás občas uvádí do různých bouří. A my jsme pak v pokušení si stěžovat
a vyčítat mu své trápení, místo abychom s pokorou a důvěrou prosili o jeho
pomoc. Dnešní evangelium nás učí dvě věci: 1. Když nás Pán někam pošle,
pověří nás nějakým úkolem, a my plníme jeho vůli, tak se o nás také postará.
2. V těžkých chvílích máme bez výčitek a s důvěrou k Ježíšovi volat: „Pane,
prosím, zachraň mě, zachraň nás.“ Pamatujme: Bůh dopouští, ale neopouští.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. čtení: Job 38,1-11 Job trpí a křičí k Bohu a vyčítá mu svou situaci. Pozná však, že nemá
zkušenost, znalosti ani schopnosti, aby Boha mohl osočovat.
Žalm: 107 odpověď: Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá navěky.
2. čtení: 2Kor 5,14-17 Krista neposuzujeme podle lidských měřítek.
Evangelium: Mk 4, 35-41 Mořské vody byly považovány za sídlo démonických sil.
Vládnout nad mořem, znamenalo, být mocnější než síly zla.

Ohlášky:
Děkuji třem mužům za posekání farní zahrady. Ptal jsem se kněží v okolí, jak
řeší péči o farní pozemky a říkali, že tuto službu ve farnostech vykonávají zdatní
senioři. Proto prosím místní seniory, kteří by byli ochotní pomoci se sekáním
trávy a stříháním stromků, aby se mi ozvali (osobně či na 731621157). Děkuji.
V sakristii jsou časopisy pro děti. Prosím rodiče či děti, aby hned po mši svaté
přišli do sakristie a vyzvedli si je.
Ve čtvrtek je v Morkovicích adorační den, prosím o zapsání na rozpis
k celodenní adoraci.
Poslední víkend v červnu je triduum Modliteb matek. Maminky povedou
modlitbu v pátek a v sobotu po ranní mši svaté a v neděli se modlitba spojí
s odpoledním svátostným požehnáním. Zveme maminky všech farností.
Ve zdejší farnosti je tradice, že hodné hospodyňky napečou na hody koláče
a zákusky a přinesou je na faru. Koláčky a zákusky, které není potřeba
skladovat v chladu můžete přinést na faru v sobotu po ranní mši nebo od 18:00
do 19:00. Krémové zákusky, které potřebují být v lednici, přineste prosím
až v neděli po požehnání přímo na setkání, které bude na farní zahradě.
BOHOSLUŽBY OD 20. ČERVNA DO 27. ČERVNA 2021
neděle 20. června
12. neděle
v mezidobí
pondělí 21. června
úterý 22. června
středa 23. června
čtvrtek 24. června
Slavnost Jana
Křtitele
Adorační den

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
----Morkovice

8:00
9:15
10:30
----18:00

Morkovice
Prasklice
Morkovice
Morkovice

8:00
9:30
17:30
18:00
7:30
8:00
7:30
8:00

Za rodinu Kroutilovu
Za farníky
Za + Miroslava Matouška a + rodinu Mlejnkovu
----Na poděkování za dar víry a za požehnání
Adorační den Morkovice:
ranní chvály, zahájení adorace
mše svatá (domov důchodců)
společné ukončení adorace
mše svatá Na poděkování a za požehnání
Za + Patera Aloise Ženčáka
Modliteb matek
Za + Františka Jiříčka, manželku a rodinu
Modlitby matek

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

Za + Marii Štětinovou a živou rodinu
mše svatá
Za farníky a poutníky
Svátostné požehnání s MM

pátek 25. června

Morkovice

sobota 26. června

Morkovice

neděle 27. června
13. neděle
v mezidobí
ze Slavnosti Jana
Křtitele (HODY)

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

