14. října 2018 – 28. neděle v mezidobí
730: Za + Josefa Můčku, rodiče a za dar víry pro rodinu
900 Petrov: Za + rodiče, bratra, švagrovou, DO s prosbou o B. ochranu a zdraví
900 Rohatec
1030 Radějov
900 Sudoměřice
1030: Za manžele, kteří v říjnu slaví 1. výročí svatby: Michal a Kateřina Svačinovi,
Petr a Lucie Honzovi, Marek a Petra Svobodovi, Milan a Pavla Obrtlíkovi
1830: Za farní společenství

Bohoslužby během týdne:
PONDĚLÍ

1730 Sudoměřice
1830: Na poděk. Bohu za přijatá dobrodiní
s prosbou o B. ochranu a dar zdraví pro rodinu

ÚTERÝ

700 Petrov: Za dar zdraví a na dobrý úmysl
800: Za živou a + rodinu Bílovu, Bačíkovu, DO
a za Boží ochranu pro rodinu

STŘEDA

700 Sudoměřice
730: Za + kamarády, přátele a DO
1700 Radějov
1730 Petrov: Za + manželku, vnuka, rodiče a za živou a + rodinu
1830: Za + rodiče Mlýnkovy, dceru Ludmilu, Ladislava Stehlíka
a za dar zdraví pro rodinu
1700 Radějov
1730 Sudoměřice
1830: Za + Františka (greg. 19)
1130: Svát. manželství Josef Staša a Irena Hadačová
1300: Na poděk. Bohu za 50 let společného života
1830: Za + Františka (greg. 20)

ČTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA

21. října 2018 – 29. neděle v mezidobí
730: Za farní společenství
900 Petrov: Za + manžela Josefa Martinka, za + rodinu Martinkovu, Kotásovu
s prosbou o dar zdraví
900 Rohatec
900 Radějov
1030 Sudoměřice
1030: Za živé a + členy strážnického Orla
1830: Za + Františka (greg. 21)

FARNÍ OHLÁŠKY:
1. Dnes (14. října):
- byla sbírka na opravy a provoz kostelů – Pán Bůh zaplať!,
- v 15 hod. jste zváni na růžencovou pobožnost u sochy sv. Floriána ve St. městě.
2. Tento týden:
- O. Jacek bude na kněžských exerciciích v Želivě,
- můžete poslat vaše příspěvky do listopadového čísla Studánky,
- v pondělí zveme seniory (a všechny farníky, kteří mají čas) na Besedu ve farní
knihovně; začátek v 9.30 hod. na Spolku,
- v pondělí večerní adorace u Panny Marie (od 17.30 hod.),
- v úterý ranní mše sv. bude v 8 hod.,
- ve středu si připomeneme 268. výročí posvěcení kostela Panny Marie a proto ranní
mše sv. (7.30 hod.) bude u Panny Marie,
- Společenství Modlících se matek vás zve, každou středu, na modlitbu růžence v kapli
sv. Rocha od 17:00 hod.
- „dětské“ mše sv. a setkání rodičů před 1. sv. přijímáním: ve čtvrtek v Petrově (17.30
hod.) a v pátek ve Strážnici (18.30 hod.).
3. Příští neděli (21. října):
- bude sbírka na světové misie,
- „hrubá“ mše sv. bude obětována za živé a zemřelé členy strážnického Orla.
4. Na stole, uprostřed kostela, jsou katolické časopisy; jednotná cena 10 Kč za kus.
5. Máme říjen, měsíc modlitby růžence; v sakristii se můžete přihlásit na vedeni
růžencových pobožností; jak skupinky, tak jednotlivci; pobožnosti můžete obohatit
zpěvem a modlitebním rozjímáním před každým desátkem. Pamatujte také na
společnou modlitbu růžence u vás doma v rodinách.
6. Blíží se volby do farní pastorační rady; v neděli 28. října přineste s sebou do kostela
lístek se jmény 10 kandidátů do rady; podrobnosti voleb budou příští neděli, ale už
teď vás zveme k modlitbě za dobrou volbu rady a k tomu abyste začali přemýšlet nad
osobami, které podle vašeho názoru obohatí život farnosti svým působením v radě.
7. V pondělí 22. října budeme slavit Podzimní pouť k uctění svátku sv. Jana Pavla II.,
program je na plakátech; našim hostem bude novokněz otec Ondřej Poštulka; pozvěte
své známe, ať můžeme společně oslavit svátek sv. slovanského papeže, kterého
ostatky uctíváme v kostele Panny Marie.
8. Děkujeme posledním úklidovým skupinám; o úklid kostelů prosíme:
- u P. Marie skupinu č. 2 (paní Blatové),
- u sv. Martina skupinu č. 8 (paní Bulvasové); pokud by se někdo chtěl zapojit do
úklidu kostelů, ať se přihlásí a domluví svou účast s vedoucím konkrétní skupinky,
do které by se chtěl zapojit.
9. Liturgický kalendář nám v tomto týdnu připomíná: v pondělí Památka sv. Terezie
od Ježíše, panny a učitelky církve; v úterý Památka blah. Petra Casaniho, italského
piaristy, který v 17. stol. žil a působil také u nás ve Strážnici; ve středu Výročí
posvěcení kostela Panny Marie; ve čtvrtek Svátek sv. Lukáše, evangelisty.

