17. září 2017 – 24. neděle v mezidobí
730: Za + Martina Svobodu, vnuky a za dar zdraví pro rodinu
900 Radějov
900 Petrov: Za + manžela, rodiče Hořákovy a celou + rodinu
1030 Sudoměřice
1030: Za farní společenství
1500 Žerotín: Za poutníky a dobrodince kaple Královny míru
1830: Za + tatínka k nedožitým 69. naroz., za dary víry a Boží požehnání pro rodinu

Mše sv. během týdne:
PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK
PÁTEK

SOBOTA

1730 Sudoměřice
1830: 1) Za + Marii Bučkovou, manžela, rodiče
s prosbou o B. požeh. pro rodinu
2)
00
7 Petrov: Za + Alžbětu Lipovou, sourozence a DO
730: Na poděk. Bohu za 25 let spol. života
s prosbou o ochranu P. Marie
730: Za + rodiče, manžela, dar zdraví a B. požehnání pro rodinu
730 Sudoměřice
1730 Radějov
1730 Petrov: Za + rodiče Lagovy, za živou a + rodinu
1830: Za + Marii Novákovou, DO a za celou živou rodinu
1730 Sudoměřice
1730 Radějov
1830: Na poděk. Bohu za 65 let života, dar zdraví, B. ochranu pro
rodinu a DO
1300 Petrov: Svát. manžel. Jakub Matuška a Lenka Matyášová
1830: Na poděk. Bohu za 30, 40 a 60 let života,
s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví

24. září 2017 – 25. neděle v mezidobí
730: Za + Františka Konečného (greg.1)
900 Radějov
900 Petrov: Za + Ludmilu Sochorovou, manžela, syna, stařečky
a dary Ducha sv. pro rodinu
1030 Sudoměřice
1030: Za farní společenství
1830: Za + rod. Chludilovu a Bělohoubkovu, s prosbou za dar zdraví a B. ochranu

FARNÍ OHLÁŠKY:
1. Dnes (17. září):
- se bude konat tradiční Krojová pouť ke Královně míru na Žerotíně; sraz poutníků u
radějovského kostela ve 14 hod. v 15 hod. mše sv. na Žerotíně; za nepříznivého počasí
mše sv. bude v kostele v Radějově,
- byla sbírka na opravy a provoz kostelů – Pán Bůh zaplať!
2. Tento týden:
- můžete poslat příspěvky do říjnové Studánky; nové číslo Studánky bude 1. října,
- v pondělí zveme seniory na Besedu ve farní knihovně; začátek v 9.30 hod. na Spolku,
- v pondělí večerní adorace u P. Marie (od 17.30 hod.),
- studentům strážnického gymnázia připomínáme rozvrh vyučování náboženství:
prima a sekunda v úterý v 7 hod., ostatní třídy (od tercie) ve čtvrtek v 7 hod.,
- „dětské“ mše sv.: ve čtvrtek v Petrově a v pátek ve Strážnici,
- v pátek po večerní mši sv. bude setkání farní rady,
- v sobotu bude první po prázdninách „spolčo holek“; sraz v 9 hod. před kostelem sv.
Martina; podrobná pozvánka je v poslední Studánce,
- v sobotu bude první po prázdninách setkání všech ministrantů; sraz v 9 hod. u
kostela P. Marie; k službě u oltáře zveme nové kluky,
- v sobotu O. arcibiskup Jan nás zve na Velehrad na Děkanátní pouť za duch. povolání
a za obnovu rodin; odjezd autobusu je na plakátech; ze Strážnice je ještě 5 volných
míst; přihlaste se v sakristii; na tuto pouť samozřejmě zveme všechny farníky a
rodiny.
3. Příští neděli (24. září) Orelská jednota vás zve do Starého města na Cyklozávody;
zahájeni (za příznivého počasí) v 16 hod.; startovné 20 Kč; podrobná pozvánka je
v poslední Studánce.
4. Vzadu v kostele je katolický tisk.
5. V sakristii:
- můžete nahlásit úmysly na mše sv. v listopadu a v prosinci; tento týden je volný
úmysl na pondělí večer,
- můžete se přihlásit na farní zájezd na Slovenska a do Polska; máme 5 volných míst;
podrobná pozvánka je v poslední Studánce,
- také tam se děti, mládež a dospělí mohou přihlásit na doučování a vyučování těchto
předmětu: čeština, latina, chemie, němčina, ruština; také je zájem o doučování
angličtiny – bohužel zatím se nepřihlásil ochotný učitel, proto prosíme, pokud někdo
z učitelů angličtiny projeví zájem o tento projekt, ať se přihlásí u O. Lukáše,
6. Děkujeme posledním úklidovým skupinám; o úklid u P. Marie prosíme slupinu č. 3
(paní Haraštové; úklid bude ve čtvrtek po večerní mši sv.) a u sv. Martina prosíme
skupinu č. 12 (paní Kučerové).
7. Liturgický kalendář nám v tomto týdnu připomíná: v úterý Památku blah. mučednic
piaristek ze Španělska, ve středu Památku sv. mučedníků z Koreje, ve čtvrtek Svátek
sv. apoštola Matouše, v pátek Památku blah. mučedníků piaristů ze Španělska,
v sobotu Památka sv. Pia z Pietrelciny.

