POŘAD BOHOSLUŽEB
30.12.2018 - 6.1.2019
Radešínská Svratka
Neděle (30.12.)
Pondělí (31.12.)

8:30
19:30
16:00

Úterý (1.1.)

8:30

Čtvrtek (3.1.)

18:00

Pátek (4.1.)

16:45
18:00

Sobota (5.1.)

19:00-22:00
22:00-7:00
8:00

Neděle (6.1.)

16:00
8:30

Mše sv. za živé a zemřelé farníky
Setkání manželů na faře
Mše sv. na poděkování za uplynulý rok a za všechny milosti obdržené
v roce 2018
Mše sv. za posílení, prohloubení a růst víry křesťanů, za pronásledované
křesťany, za jednotu křesťanů, za obrácení hříšníků a za mír ve světě
Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Mahlovu
Adorace Nejsvětější svátosti za posvěcení rodin a za kněžská a řeholní
povolání z naší farnosti
Setkání děvčat na faře
Mše sv. za zemřelou Marii Vařejkovu, za živou a zemřelou rodinu
Vařejkovu a Bártovu
Nikodémova noc a příležitost ke sv. zpovědi
Noční adorace Nejsvětější svátosti na faře
Mše sv. za ty, kteří se modlí přímluvné modlitby, za jejich rodiny, za kněze
a farníky
Mariánské rozjímání
Setkání farní charity na faře
Mše sv. za živé a zemřelé farníky

Nová Ves
Neděle (30.12.)

15:00

Úterý (1.1.)

18:30

Neděle (6.1.)

18:30

Mše sv. za rodinu Polnických
Křest: Františka Polnická
Mše sv. na přímluvu Matky Boží Panny Marie za rodiny. Za lásku a věrnost
mezi manžely, za přijetí dětí a jejich výchovu vedoucí ke Kristu. Za matky
celého světa, kéž s láskou, pokorou a vděčností přijímají vždy nový život.
Mše sv. za Josefa Polnického, jeho rodiče, za zemřelé manžele Tulisovy,
jejich rodiče a syna

Řečice
Neděle (30.12.)

10:30

Čtvrtek (3.1.)

17:00

Sobota (5.1.)

18:30

Mše sv. za všechny rodiny v obci, za rodinu Šustáčkovu, za Boží pomoc a
ochranu pro rodiny
Mše sv. za Miroslava Vítka, rodiče Brhlovy, syna a snachu, P.Františka
Holíka a za duše v očistci
Adorace Nejsvětější svátosti za posvěcení rodin a za kněžská a řeholní
povolání z naší farnosti
Mše sv.

Olešná
Neděle (30.12.)
Pondělí (31.12.)
Úterý (1.1.)
Pátek (4.1.)
Neděle (6.1.)

10:00
17:00
10:00
16:00
17:00
10:00
14:00

Mše sv. za živé a zemřelé farníky
Mše sv. na poděkování za milosti obdržené v uplynulém roce
Mše sv. ke cti Matky Boží s prosbou za milosti pro ty, kteří je potřebují
Adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke sv. zpovědi
Mše sv. na jistý úmysl a za duše v očistci
Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Vlčkovu a Hemzovu a Boží požehnání a
ochranu do nového roku
Koledování u jesliček a společné posezení na faře

