POŘAD BOHOSLUŽEB
1. - 8. září 2019
Radešínská Svratka
8:30
Neděle (1.9.)

14:00
Pondělí (2.9.)

18:00
20:00-21:00

Čtvrtek (5.9.)

18:00

Pátek (6.9.)

18:00
22:00 – 7:00

Sobota (7.9.)

8:00

Neděle (8.9.)

8:30
19:30

Mše sv. za Petra Kalába a rodinu Kalábovu, za Vladimíra a Martu
Žváčkovy a rodinu Žváčkovu
Přátelské posezení na farní zahradě pro prvokomunikanty a jejich
rodiny
Mše sv. na úmysly SJVS
Tichá adorace před Pánem pro muže v kapli na faře
Mše sv. na úmysl dárce
Adorace Nejsvětější svátosti
Mše sv. za dceru Terezu, za Boží požehnání a milosti pro její život a pro
celou rodinu a za duše v očistci
Nikodémova noc – adorace NS a příležitost ke zpovědi do 22:00 hod.
Noční adorace Nejsvětější svátosti na faře
Mše sv. za nemocnou osobu
Mariánské rozjímání na 1. sobotu v září
Mše sv. za živé a zemřelé farníky
Setkání manželů na faře

Nová Ves
Neděle (1.9.)

18:30

Úterý (3.9.)

17:00

Čtvrtek (5.9.)

15:00

Sobota (7.9.)

8:00
12:00

Mše sv. za rodiče Grycovy, Miloslava Starého, manžele Navrátilovy a za
živou rodinu s prosbou o moudrost a trpělivost do nového školního roku
Mše sv. za zemřelého manžela, syna, rodiče Zdražilovy, Rudolfa
Novotného, Annu Jinkovu, kněze a švagra
Adorace Nejsvětější svátosti
Pohřeb pana Františka Žváčka
Mše sv. za rodiče Stupkovy, Nejedlých, za syna Jaromíra a jeho manželku
Růženu a za Boží pomoc a ochranu
Svatební obřad: Jiří Krejčí a Kristýna Štohandlová

Řečice
Sobota (31.8.)

19:00

Čtvrtek (5.9.)

17:00

Neděle (8.9.)

18:30

Mše sv. za rodiče Poulovy a za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu
Mše sv. na poděkování za vnučku a za Boží pomoc a ochranu pro její
rodiče
Adorace Nejsvětější svátosti
Mše sv. za Marii a Karla Janů, dva syny, zetě, synovce Stanislava a za
živou a zemřelou rodinu Požárovu a za duše v očistci

Olešná
Neděle (1.9.)
Úterý (3.9.)
Pátek (6.9.)

10:00
18:00
16:00
17:00
10:00

Neděle (8.9.)

14:00

Mše sv. za živé a zemřelé farníky
Mše sv. na úmysl dárce
Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke zpovědi
Mše sv. za rodiče Řepiských a rodinu Havlisovu a Nepeřilovu
Mše sv. za všechny kněze, kteří působili v naší farnosti a za pana
Vladimíra Kaňku
Setkání pro ty, kteří chtějí vytvořit živé společenství s Ježíšem

