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Pořad bohoslužeb a ohlášky v týdnu od 19.10. 2014
Přímětice
19.10.
29. neděle v
mezidobí

20.10. pondělí

8:00 posvícení: za Marii Šalamonovu, manžela a Boží ochranu do
dalších let společného života

Kuchařovice 9:30 za manžele Mrkvičkovy a syna
Citonice

8:00 za farníky

Mramotice

11:00 P. Váša:

Přímětice

18:00 za rodiče Smolovy a dceru

Kravsko
Mramotice

17:00
18:00 na poděkování P.M. Mašůvecké za ochranu celé rodiny

21.10. úterý
22.10. středa
23.10. čtvrtek
24.10. pátek

Kuchařovice 18:00 za Vojtu Fouska
Citonice
Přímětice

16:30 za Růženu Šefrovu, manžela, 2 rodiče, sestry a bratra
18:00 za Pavla a Bohumíra Karáskovy, 2 rodiče, 2 bratry, sestru
Veroniku a Boží ochranu pro celou rodinu

25.10. sobota
Kuchařovice 8:00 za farníky
26.10.
30. neděle v
mezidobí

Přímětice

9:30 za manžela a duše v očistci; za Lukáše Juráška, 2 rodiče, živou i

Citonice

11:00 za Stanislava Ondráčka, rodiče a sourozence

Mramotice

† rodinu, za ochranu a Boží požehnání

11:00 bohoslužba slova

Dnešní misijní neděli byla sbírka určena na misie – prodej knih, dopis národního ředitele
misijních děl na vývěsce.
Po mši zveme chasu a muzikanty, případně i ostatní na malé občerstvení na faru.
Dnes večer opět zveme k rozjímání Písma svatého. V 19 hod. na faře.
Na opravy ve farnosti se vybralo v Kuchařovicích 3116 Kč, v Příměticích 3638 Kč a
v Mramoticích 1576 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Kalendáře na příští rok jsou k dispozici v zákristii za 55 Kč.
V pondělí 20.10. bude v premonstrátském klášteře v Gerasu slavnost k cti bl. Jakuba Kerna.
Loucká farnost zve na pontifikální mši sv. v 19 hod.
Prosím několik žen, aby pomohly s úklidem hřbitovní kaple před dušičkami. Navrhuji středu
v 9 hod. ráno, pokud se nedomluvíte jinak. Děkuji předem.
Pro muže mám také práci. Je potřeba donatírat plot. Už chybí jen 6 dílů. Pokusíme se to
dorazit příští sobotu 25.10. Sraz na faře před devátou ráno.
Příští neděli 26.10. začíná zimní čas, hodiny se posunou o 1 hod. zpět.
Příští neděli také bude v Hnanicích poutní mše sv. ke cti sv. Wolfganga v 10 hod.

