13. ledna 2019 – Svátek Křtu Páně
730: Za + rodinu Frolkovu a za + Františka Gajdu
730 Petrov: Za + rodiče Zezulovy, Matyášovy, bratry, švagrové, stařečky,
za dar zdraví a B. ochranu pro rodinu
900 Rohatec
900 Radějov
1030: Za farní společenství
1030 Sudoměřice
1830: Za + rodiče Křížovy a za Boží ochranu pro rodinu

Bohoslužby během týdne:
PONDĚLÍ

1400 Petrov: Zádušní mše sv. za + Marii Hanákovou
1730 Sudoměřice
1830: Za + Marii a Martina Brožkovy a DO

ÚTERÝ

730 Petrov: Za + rodiče a dar zdraví pro rodinu
800: 1) Zádušní mše sv. za + Emilii Svobodovou (pohřeb 14.30 hod.)
2) Na poděk. Bohu a P. Marii za dar zdraví, ochranu v nemoci
a za dary Ducha sv. pro rodinu
00
17 Rohatec

STŘEDA

700 Sudoměřice
800: Za + rodiče Rybecké a Sukupovy, za živou a + rodinu
1700 Radějov

ČTVRTEK

1700 Rohatec
1730 Petrov: Za + rodiče Suré, bratry, manžela a za dar zdraví pro
rodinu
1830: Na poděk. Pánu Bohu za 90 let života a Boží ochranu pro rodinu
1700 Radějov
1730 Sudoměřice
1830: Za + Marii Brožkovou, DO a za Boží požehnání pro rodinu
1830: Na poděk. Bohu za 70 let života, s prosbou o B. ochranu
pro rodinu

PÁTEK

SOBOTA

20. ledna 2019 – 2. neděle v mezidobí
730: Za farní společenství
730 Petrov: Za + manžela Miloslava, rodiče a DO
900 Rohatec
900 Radějov
1030: Za živé a + spolužáky ze ZŠ Školní, rok ukončení 1982/83
1030 Sudoměřice
1830: Na poděk. Bohu za přijatá dobrodiní, s prosbou o B. ochranu
a dar zdraví do dalších let

FARNÍ OHLÁŠKY:
1. Dnes:
- končíme liturgickou vánoční dobu,
- po „hrubé“ mši sv. budeme udělovat svát. křtu; v únoru svát. křtu bude 10. 2.
2. Tento týden:
- můžete poslat příspěvky do únorové Studánky,
- v pondělí zveme seniory (a všechny farníky, kteří mají čas) na Besedu ve farní
knihovně; začátek v 9.30 hod. na Spolku; zároveň vás chceme povzbudit
k četbě duchovní a náboženské literatury, kterou vám nabízí farní knihovna,
- v pondělí večerní adorace (17.30 hod. u Panny Marie),
- také v pondělí po večerní mši sv. zveme ochotné farníky na úklid betléma;
vánoční stromky ponecháváme do Hromnic,
- ve čtvrtek po večerní mši sv. jste zváni na Biblickou přednášku; tentokrát se
budeme věnovat knize Skutků apoštolů,
- „dětské“ mše sv.: ve čtvrtek v Petrově (17.30 hod.), v pátek ve Strážnici (18.30
hod.).
3. Příští neděli (20. ledna):
- bude sbírka na opravy a provoz kostelů; od nejmenovaných farníků jsme na
tento účel obdrželi dar 8.000 Kč – Pán Bůh zaplať,
- v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů jsme zváni na ekumenickou
bohoslužbu katolických a evangelických farností Dolňácka a Horňácka, která
se uskuteční v kostele v Tvar. Lhotě; začátek v 15 hod.
4. Na stole uprostřed kostela jsou katolické časopisy; jednotná cena 10 Kč za
kus.
5. Děkujeme posledním úklidovým skupinám; o úklid kostela P. Marie prosíme
skupinu č. 6 (paní Maškové); úklid bude v pátek po „dětské“ mši sv.
6. Připomínáme, že:
- v poslední lednovou neděli (27. 1.) se bude konat první setkání společné
přípravy letošních snoubenců; setkání bude ve 13 hod. na Spolku,
- v poslední lednové pondělí (28. 1.) po večerní mši sv. bude setkání dospělých,
kteří se chtějí připravit k přijetí svát. biřmování.
7. Děkujeme všem koledníkům, vedoucím skupinek a dobrodincům Tříkrálové
sbírky – Pán Bůh zaplať!

