POŘAD BOHOSLUŽEB
12. - 19.5.2019
Radešínská Svratka
Neděle (12.5.)
Pondělí (13.5.)
Čtvrtek (16.5.)
Pátek (17.5.)
Sobota (18.5.)
Neděle (19.5.)

8:30
19:30
18:00
8:00
17:00
18:00
15:00
16:00
10:00

Mše sv. za zemřelého Romana Šustáčka a za zemřelé rodiny Šustáčkovy
Setkání manželů na faře
Mše sv. za zemřelou Růženu Nejedlou
Mše sv.
Varhanní koncert v rámci setkání českých a slovenských chirurgů
Mše sv.
Generální zkouška před 1. sv. přijímáním
Zpověď dětí a rodin před 1. sv. přijímáním
Mše sv. za děti, které poprvé přistoupují k 1.sv.přijímání a za jejich rodiny

Nová Ves
Sobota (11.5.)

18:30

Úterý (14.5.)

19:00

Sobota (18.5.)
Neděle (19.5.)

11:00
10:30

Mše sv. za rodiče Grycovy, Miloslava Starého, Marii Navrátilovou,
s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Mošnerovu, Zajíčkovu a Vítkovu, za
Boží pomoc a ochranu a za duše v očistci
Křest: Ema Marie Toufarová a Jan Fuksa
Mše sv. za rodiče Šanderovy, za rodiče Pohankovy a jejich syna a celou
rodinu, za duše v očistci

Řečice
Neděle (12.5.)
Čtvrtek (16.5.)
Sobota (18.5.)

18:30
19:00
18:30

Mše sv. na přímluvu Panny Marie za nemocné dítě a jeho rodiče
Mše sv. na dobrý úmysl
Mše sv. za Josefa Novotného a rodiče, za Josefa Filipa a rodiče, za Růženu
Novotnou, za děti s rodinami, s prosbou o Boží pomoc a ochranu a za
duše v očistci

Olešná
Neděle (12.5.)

10:00

Úterý (14.5.)
Pátek (17.5.)

18:00
17:45
19:00

Neděle (19.5.)

8:30

Mše sv. za rodiče Bohumila a Marii Sklenářovy a za živou a zemřelou
rodinu
Mše sv. na úmysly sester Ježíšových
Scholička dětí
Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Hemzovu, Němcovu, Ondráčkovu, za
příbuzné, za nemocné a za duše v očistci
Spolčo dětí a Biblická hodina
Mše sv. za živé a zemřelé farníky

Pobožnost májová:
- po mši sv.
- v ostatní dny v 19:00 hod.

