14. ledna 2018 – 2. neděle v mezidobí
730: Za farní společenství
900 Radějov
900 Petrov: Za + rodiče Kršovy, stařečky a za dar zdraví pro rodinu
1030 Sudoměřice
1030: Na poděk. Pánu Bohu a P. Marii za 70 let života, za ochranu v nemoci
s prosbou za dary Ducha svatého pro rodinu
1830: Za živou a + rodinu Kaššovu a Sochorovu

Mše sv. během týdne:
PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA
ČTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA

1415 Petrov – zádušní mše sv.
1730 Sudoměřice
1830: Za dar zdraví, B. ochranu a pomoc, dary Ducha sv.
pro Romana a Mirka
700 Petrov: Za troje + manžele
800: Za + Hedviku a Františka Čajkovy, Jiřího Svrčinu
a za + prarodiče
730: Za živou a + rod. Bílovu a Bačikovu, DO a za B. ochranu
1700 Radějov
1730 Petrov: Za + rodiče Miškovy, rodinu Tichou
a za dar zdraví pro rodinu
1830: Na poděk. Bohu za dar života a viry
s prosbou o Boží ochranu pro rodinu
1730 Sudoměřice
1800: Za + Josefa Hořáka, jeho sestru, švagra s bratrem,
jejich rodiče a za B. požehnání a zdraví pro rodinu
1830: Na poděk. Bohu za 90 a 60 let života, celou živou a + rodinu

21. ledna 2018 – 3. neděle v mezidobí
730: Za + rodiče Martinkovy, děti, za dar zdraví a Boží ochranu pro rodinu
900 Radějov
900 Petrov: Za + manžela Miloslava rodiče a DO
1030 Sudoměřice
1030: Za farní společenství
1830: Za + Josefa Kočvaru a za živou rodinu

FARNÍ OHLÁŠKY:
1. Dnes (14. ledna) na hrubé mši sv. bude zpívat a hrát Svatováclavský sbor a orchestr
z Dolních Bojanovic.
2. Tento týden:
- můžete poslat vaše příspěvky do únorového 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 bude večerní adorace (v 17.30 hod. u P. Marie),
- v úterý ranní mše sv. ve Strážnici bude v 8 hod.,
- „dětské“ mše sv.: v Petrově ve čtvrtek a ve Strážnici v pátek,
- v pátek „dětská“ mše sv. bude v 18 hod. a po mši sv. jste zváni do kostela P. Marie
na přednášku známého kněze a přírodovědce P. Marka Orko Váchy; podrobná
pozvánka je na plakátech a v posledním čísle Studánky.
3. Příští neděli (21. ledna) bude sbírka na opravy a provoz (hlavně na zaplacení topení
u P. Marie) kostelů; děkujeme za všechny vaše dary – Pán Bůh zaplať!
4. V lednu svát. křtu budeme udělovat v neděli 28. ledna a v únoru v neděli 18. února;
po dobu nemoci O. Jacka nebudeme udělovat svát. křtu v Petrově; křestní ponaučení
pro rodiče, kteří v se únoru zúčastní svát. křtu bude v pondělí 29. ledna po večerní
mši sv.
5. Vzadu v kostele jsou katolické časopisy (jednotná cena 10 Kč) a letáčky s nabídkou
farního poutního zájezdu do Itálie; na programu bude Padova, Assisi a Řím; zájezd se
bude konat po Velikonocích od 7. do 12. dubna 2018; cena 8.390 Kč; zájemci ať se
přihlásí u O. Lukáše nebo v sakristii; zájezd se uskuteční, pokud pojede 40 osob;
osoby, které se chtějí zúčastnit tohoto zájezdu prosíme, aby přihlášku neodkládali na
poslední chvílí; také my potřebujeme vědět, jestli je zájem o zájezd a jestli se vůbec
uskuteční; zatím se přihlásilo 10 osob.
6. Informace ohledně letošního Fašankového plesu:
- ples se bude konat v sobotu 10. února,
- prodej vstupenek bude od pondělí 29. ledna na faře,
- chceme vás poprosit o hodnotné dary do tomboly; platí zásada: daruji to, co sám
bych chtěl vyhrát; vaše dary do tomboly budete moci nosit na faru od pondělí 5.
února,
- ochotné vinaře prosíme o vzorky vín na plesový košt vína; přihlásit se můžete u pana
Gazdy.
7. Děkujeme úklidovým skupinám; o úklid u P. Marie prosíme skupinu č. 10 (paní
Kurucové; úklid bude ve čtvrtek po večerní mši sv.).
8. Liturgický kalendář nám připomíná: ve středu Památku sv. opata Antonína; ve
čtvrtek Památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – začne Týden modliteb za
jednotu křesťanů (letošní ekumenická bohoslužba katolických a evangelických
farnosti Dolňácka a Horňácka bude v neděli 21. ledna v 15 hod. ve Veselí n. M.).

