INFORMACE:
V neděli 14.11. bude sbírka na Charitu.
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

Děkanátní setkání mládeže bude v sobotu 20.11. v Kroměříži – informace jsou na
nástěnce v předsíni kostela.

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 7. LISTOPADU 2021

Nová hygienická opatření – prosím o respektování pravidel o nošení roušky,
dezinfekci rukou, sezení v lavici po rodinách a přijímání na ruku.

Obraz chudé vdovy, která do
chrámové pokladnice hází dvě
drobné mince, má v dnešní
době mnoho různých variací.
Na jejím místě si můžeme
představit mladou ženu, která
přijde unavená z práce
a z posledních sil vaří doma
večeři. Můžeme si představit
otce, který přijde utahaný
z práce a z posledních sil
probírá s dětmi úkoly. Rodiče,
kterým se zavírají oči, ale ještě
se s dětmi pomodlí a dají jim
své požehnání.

Synodální setkávání – předsíni kostela jsou otázky, nad kterými se máme
zamýšlet. Můžete si je přečíst, vybrat si, které vás zajímají, zamyslet se nad nimi
a pak vytvořit skupinky, ve kterých si o nich povykládáte. Skupinky se mohou
po předchozí domluvě s knězem scházet na faře ve čtvrtek po adoraci.
Bohoslužby ve farnostech
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
---

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

mše svatá
Za rodinu Bauerovu a Pavlíkovu
Za Romana Lelka a rodinu
---

Morkovice

8:00

Za synovce, neteře a jejich rodiny

Morkovice

17:30

Za + Jenu Štěpánkovou, manžela, rod. Hubeňákovu a Frankovu

Pačlavice

17:30

mše svatá

pátek 12. listopadu

---

---

---

sobota 13. listopadu
neděle 14. listopadu
33. neděle v mezidobí
Pouť Pačlavice

---

---

---

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
POUTNÍ MŠE SVATÁ ZA FARNÍKY
Za + Jana Romana

------Morkovice
--Morkovice
Kroměříž
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

------17:30
--8:00
9-16
8:00
9:15
10:30

------adorace
--Na poděkování za 30 let manželství
DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
mše svatá
mše svatá
Za rodinu Štěpánkovu a DvO

neděle 7. listopadu
32. neděle v mezidobí
pondělí 8. listopadu
úterý 9. listopadu
Svátek Posvěcení lateránské
baziliky

středa 10. listopadu
sv. Lev Veliký

čtvrtek 11. listopadu
sv. Martin

Zaneprázdněného člověka,
který si udělá čas na mši svatou
i ve všední den. Nebo starce
upoutaného na lůžko, který se
z posledních sil modlí růženec
za obrácení a spásu svých dětí
a přátel. To jsou hrdinové, které
může svět považovat za blázny,
ale v Ježíšových očích jsou velicí
a krásní. Svým příkladem
vyučují oběti a lásce k Bohu
a k bližnímu. Jak bychom se
mezi ně mohli zařadit my?

pondělí 15. listopadu
úterý 16. listopadu
středa 17. listopadu
čtvrtek 18. listopadu
pátek 19. listopadu
sobota 20. listopadu
neděle 21. listopadu
Slavnost Ježíše Krista
Krále

