20. května 2018 – Slavnost Seslání Ducha sv. (Letnice)
Slavnost 1. sv. přijímání v Petrově
730: Za + Aloisii Svobodovou, její rodiče a bratra
900 Radějov
1030 Petrov: Za děti, které poprvé přijmou Pána Ježíše a za jejich rodiny
1030 Sudoměřice
1030: Za farní společenství
1830: Za živou a + rodinu Zdražilovu a za dary Ducha sv. pro děti a jejich rodiny

Bohoslužby během týdne:
PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA
ČTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA

730: Zádušní mše sv. za + Františka Hrachovského
1730 Sudoměřice
1830: Za + rodiče Múčkovy, Okénkovy, prarodiče,
synovce Milana, DO, s prosbou o dar zdraví a B. požeh. pro rod.
700 Petrov: Na poděk. Bohu za životní jubileum, za dar zdraví
a za + rodiče
730: Za + lékaře, sestry a ostatní zdravotníky,
kteří působili ve Strážnici
730: Za + rodiče a Boží požehnání pro rodinu
1700 Radějov
1730 Petrov: Za + manžela Josefa Svobodu, rodiče, DO,
za dar zdraví a Boží ochranu pro rodinu
1830: Za + Marii Hořákovou, manžela, syna, za živou a + rodinu
1730 Sudoměřice
1830: Za + rodinu Hořákovu, Blažkovu, Rybeckou, DO
a za dary Ducha sv. pro rodinu
1000: Svát. manželství Jan Šimecký a Eliška Horáková
1830: Za + Františka Adamce, dar zdraví
a ochranu Panny Marie pro rodinu

27. května 2018 – Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost 1. sv. přijímání ve Strážnici
730: Za farní společenství
900 Petrov: Za + rodiče Annu a Františka Kočvarovy, prarodiče
a za ochranu Panny Marie pro rodinu
900 Sudoměřice
1030 Radějov
1030: Za děti, které poprvé přijmou Pána Ježíše a za jejich rodiny
1830: Za + Ludmilu a Antonína Grombířovy, Jaroslava Pravdíka
a za Boží ochranu pro rodinu

FARNÍ OHLÁŠKY:
1. Dnes (neděle 20. května):
- v Petrově budeme slavit 1. sv. přijímání (mše sv. v 10.30 hod.),
- ve Strážnici po „hrubé“ mši sv. budeme udělovat svát. křtu a v 14.30 hod. „májová“ mariánská
pobožnost pod vedením spolča mládeže a ministrantů,
- byla sbírka na církevní školy olomoucké arcidiecéze – Pán Bůh zaplať!
2. Tento týden:
- v pondělí zveme seniory a farníky, kteří mají čas na Besedu ve farní knihovně; začátek v 9.30 hod.
na Spolku,
- v pondělí večerní adorace u P. Marie od 17.30 hod.; během adorace bude zpověď pro rodiče dětí,
které příští neděli přistoupí k 1. sv. přijímání; budeme zpovídat 2 kněží proto prosíme rodiče, aby
využili tuto příležitost ke sv. zpovědi; ostatní farníky, prosíme, aby v pondělí udělali prostor ke
zpovědi rodičům a zpověď si naplánovali na ostatní dny během týdne,
- nácvik 1. sv. přijímání bude ve čtvrtek a v pátek v 17.15 hod.,
- „dětské“ mše sv.: ve čtvrtek v Petrově (17.30 hod.) a v pátek ve Strážnici (18.30 hod.); blíží se konec
celoroční soutěže pro děti proto prosíme, abyste knížečky se samolepkami tento týden odevzdali
v sakristii; losování bude na poslední „dětské“ mši sv. v pátek 1. června; odměnu dostanou ti, kteří
budou mít všechny nálepky a vybarvené obrázky,
- v sobotu bude 1. sv. zpověď dětí; začátek v 8.30 hod.
3. Dvě pozvánky na akce, které se konají v okolí – podrobnosti jsou na plakátech:
- v sobotu 26. května pouť vdov a vdovců na Blatnické hoře,
- v neděli 27. května regionální setkání Fatimského apoštolátu v Hodoníně.
4. Příští neděli (27. května):
- ve Strážnici budeme slavit 1. sv. přijímání; lavice vpředu kostela budou rezervovány pro rodiny dětí
a také prosíme o neparkování aut na Piaristickém nám.,
- bude červnové číslo Studánky,
- pokud to dovolí počasí poslední „májová“ mariánská pobožnost bude v kapli na Žerotíně.
5. Ještě jednou připomínáme, že v sobotu 9. června bude poslední „mládežnická“ mše sv. a po ní
bude setkání mládeže, která chce zahájit přípravu k přijetí svát. biřmování.
6. Blíží se Slavnost Božího Těla (čtvrtek 31. května); opět chceme poprosit ochotné farníky o přípravu
oltářů na průvod; v Petrově jeden oltář u hlavního kříže na hřbitově a ve Strážnici tři oltáře mezi
kostelem Panny Marie a kostelem sv. Martina.
7. Poslední sbírka na opravy a provoz kostelů činila 23.000 Kč; jak už víte, příští rok chceme opravit
plášť kostela sv. Martina; jsme po jednání s památkáři a zpracovává se už projekt a dokumentace
oprav; cena samotného projektu a rozpočtu oprav byla stanovena na 120.000 Kč; prosíme o vaše
dary na tento účel, abychom příští rok mohli opravit kostel sv. Martina; letos proběhne oprava vitráže
v kapli na Žerotíně a přihlásila se firma, která pak (po opravě vitráže) – v rámci sponzorského daru –
chce opravit plášť kaple; pak bude zapotřebí vymalovat interiér kaple – opět prosíme o vaše dary;
tento týden bude pokračovat jednání památkářů a projektantů ohledně způsobu a plánu oprav kostela
Panny Marie; byly dokončené poslední práce na kapli sv. Rocha a tím pádem je opravený celý plášť
sv. Rocha; za všechny vaše dary a příspěvky na plánované práce děkujeme – Pán Bůh zaplať!
8. V sakristii kostelů:
- si můžete koupit Kancionál (180 Kč),
- je ještě několik volných úmyslů na mše sv. na nové čtvrtletí,
- je ještě několik volných míst na farní pouť na Sv. Hostýn (středa 6. června).
9. Na stole, uprostřed kostela, jsou katolické časopisy; jednotná cena 10 Kč za kus.
10. Děkujeme posledním úklidovým skupinám; o úklid kostelů prosíme:
- u P. Marie skupinu č. 8 (paní Hrachovské),
- u sv. Martina skupinu č. 11 (paní Rosíkové).
11. Oznamuje vám, že v sobotu 2. června si v kostele P. Marie udělí svát. manželství:
- v 10.30 hod. David Král ze Strážnice a Alice Eimová ze Zlína,
- ve 12 hod. Jakub Michoněk z Kroměříže a Petra Polášková ze Vnorov.
12. Liturgický kalendář nám v tomto týdnu připomíná: ve čtvrtek Svátek Ježíš Krista, Nejvyššího a
věčného kněze; v sobotu Památka sv. Filipa Neriho, kněze.

