12. listopadu 2017 – Svatomartinské hody
730: Za + rodiče Haraštovy, stařečky Hořákovy a Boží ochranu pro rodinu
900 Radějov
900 Petrov: Za + rodiče Urbánkovy, Tomečkovy, za živou a + rodinu
1030 Sudoměřice
1030: Za farní společenství a za celé město
1830: Na poděk. za 80 let života, za + manžela a dar zdraví pro rodinu

Mše sv. během týdne:
PONDĚLÍ

ÚTERÝ
STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA

1730 Sudoměřice
1830: 1) Za + rodiče Múčkovy a Okénkovy, synovce Milana,
prarodiče, s prosbou o dary Ducha sv. pro rodinu
2) Za + Antonína Grombiře, manželku a za dar zdraví
700 Petrov: Za + rodiče, stařečky, DO a za dar zdraví pro rodinu
730: Za + Bětku Brožovičovou k nedožitým 90. naroz. a DO
700 Sudoměřice
730: Za + Martina Příkazského, rodiče, DO, B. ochranu pro
rodinu s prosbou za dar víry pro rodinu
1700 Radějov
1730 Petrov: Za + Martina Martinka, manželku, stařečky a za dary
Ducha sv. pro rodinu
1830: Za + rod. Hořákovu, Blažkovu, Rybeckou a dary Ducha sv.
pro rodinu
1700 Radějov
1730 Sudoměřice
1830: Za vlast a za všechny oběti režimů
1100: Svát. manželství Michal Kvasnovský a Šárka Boťánková
1830: Za + manžela, rodiče a dar zdraví pro rodinu

19. listopadu 2017 – 33. neděle v mezidobí
730: Za farní společenství
900 Radějov
900 Petrov: Za + syna Pavla, manžele Vajdíkovy, rodiče, sestru, švagry
a za dar zdraví
1030 Sudoměřice
1030: Za + Jarmilu a Karla Kaňákovy, Ladislava Poláška
s prosbou o dary Ducha sv. pro rodinu
1830: Za + rodiče, prarodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro rodinu

FARNÍ OHLÁŠKY:
1. Dnes (12. listopadu) slavíme Svatomartinské hody; všechny mše sv. u sv. Martina.
Při této příležitosti děkujeme ženám, které pečuji o úklid a výzdobu kostela sv. Martina
– Pán Bůh zaplať!
2. Tento týden:
- v pondělí zveme na Besedu pro seniory; začátek v 9.30 hod. na Spolku,
- v pondělí večerní adorace u P. Marie (od 17.30 hod.),
- od úterý do pátku bude O. Lukáš na návštěvě u rodičů; ve čtvrtek ve třídách O.
Lukáše nebude náboženství,
- „dětské“ mše sv.: ve čtvrtek v Petrově a v pátek ve Strážnici.
3. Příští neděli (19. listopadu) bude sbírka na opravy a provoz kostelů a po mších sv.
bude sbírka na České biblické dílo; poslední sbírky, které jsme odeslali do Olomouce
činily: na světové misie 16.500 Kč a na arcidiecézní Charitu 12.500 Kč; poslední dobou
jsme obdrželi dar 2.000 Kč; za všechny vaše příspěvky a dary děkujeme – Pán Bůh
zaplať!
4. Vzadu v kostele je katolický tisk; v sakristii je katolický stolní kalendář na příští rok
(zakoupením kalendáře podporujete stavbu nového kostela v Brně; cena 60 Kč).
5. Blíží se konec Piaristického jubilejního roku; při této příležitosti chceme uspořádat
celonoční adoraci Nejsv. Svát.; bude to v noci ze soboty 25. na neděli 26. listopadu;
adoraci zahájíme mládežnickou mší sv. v sobotu ve 20 hod. a ukončíme modlitbou
ranních chvál před ranní nedělní bohoslužbou; podrobnosti ohledně tohoto projektu
si řekneme příští neděli; v neděli 26. listopadu vás zveme na mši sv. na ukončení
Piaristického jubilejního roku; hl. celebrantem a kazatelem bude O. biskup Antonín
Basler z Olomouce.
6. V sakristii se můžete přihlásit na tradiční farní výlet na adventní a vánoční trhy do
Bratislavy; letos se výlet uskuteční v sobotu 2. prosince (odjezd v 17 hod., domů se
vrátíme před půlnocí); cena pro dospělé 200 Kč, pro děti a mládež 100 Kč.
7. Do kostela Panny Marie jsme obdrželi dva dary: prvním je smyčka pro neslyšící,
která je instalovaná v prostřední částí lavic – návod na používání smyčky je na plakátě
u P. Marie; prosíme, abyste při obsazování míst v kostele mysleli na neslyšící, kteří
díky této smyčce a sluchátkům zlepši kvalitu účasti na bohoslužbách; druhým darem
je socha Panny Marie Bolestné od strážnického rodáka Miroslava Hudečka; socha je
umístěna v zadní části kostela a bude vítat všechny, kteří se tam přijdou pomodlit.
Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají vylepšovat a zkrášlovat
prostředí naších kostelů – Pán Bůh zaplať!
8. Charita Strážnice informuje, že v charitní prodejně je v této době k dispozici větší
množství křesťanských knih. Pokud sháníte určitý titul, který přesto u nás nenajdete,
můžeme vám objednat. Zároveň vás zveme a doporučujeme službu farní knihovny na
Spolku; podrobné informace o provozu knihovny najdete ve Studánce.
9. Děkujeme posledním úklidovým skupinám; o úklid u Panny Marie prosíme skupinu
č. 1 (paní Adamcové) a u sv. Martina prosíme skupinu č. 8 (paní Bulvasové).
10. Liturgický kalendář nám v tomto týdnu připomíná: v pondělí Památku sv. Anežky
České, panny a v pátek Památku sv. Alžběty Uherské, řeholnice.

