POŘAD BOHOSLUŽEB
4.– 11.3.2018
Radešínská Svratka
Neděle (4.3.)
Pondělí (5.3.)

8:30
14:30
17:00

Úterý (6.3.)
Středa (7.3.)

17:30
18:00

Čtvrtek (8.3.)

18:00

Pátek (9.3.)

16:45
18:00

Neděle (11.3.)

19:00-7:00
8:30
14:30

Mše sv. za živé a zemřelé farníky
Křížová cesta (povede mládež)
Mše sv. za Janu Loubovu, rodiče Mrázkovy a Kršňákovy a za duše v očistci
Příprava na 1. sv. přijímání
Modlitba sv. růžence
Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Nejedlých a za rodiče Stupkovy, s prosbou o
ochranu Panny Marie pro všechny rodiny
Adorace Nejsvětější svátosti za posvěcení rodin a za kněžská a řeholní povolání
z naší farnosti
Mše sv. na poděkování za rodiče, s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny
Marie pro celou rodinu
Spolčo děvčat na faře
Mše sv. na úmysly přímluvných modliteb
Příprava na biřmování
Noční adorace Nejsvětější svátosti na faře
Mše sv. za rodiče Málkovy, syna, rodiče Dostálovy, tři dcery, zetě a za synovce
Františka a Miroslava a za duše v očistci
Křížová cesta (povedou ministranti)

Nová Ves
Neděle (4.3.)
Úterý (6.3.)

13:30
18:30
17:00

Sobota (10.3.)
Neděle (11.3.)

18:30
13:30

Křížová cesta (povede mládež)
Mše sv. za manžele Iva a Evu Marešovy a za duše v očistci
Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Zajíčkovu, Laštovičkovu, Novotnou, Polnickou,
Mošnerovu, s prosbou o Boží pomoc a ochranu
Mše sv. za rodiče Zdražilovy, dvě sestry a švagra
Křížová cesta (povedou ministranti)

Řečice
Sobota (3.3.)

18:30

Čtvrtek (8.3.)
Neděle (11.3.)

18:30

Mše sv. za rodiče Janů, syna Josefa, vnuka Stanislava, rodiče Drdlovy, syna
Františka, za sourozence a tři švagry a za duše v očistci
Mše sv. nebude
Mše sv. za rodiče Šiškovy, Miroslava Chrousta a za duše v očistci

Olešná
Neděle (4.3.)
Úterý (6.3.)
Čtvrtek (8.3.)
Pátek (9.3.)
Neděle (11.3.)

10:00
14:30
17:00
17:00
10:00
14:30

Mše sv. za rodiče Nečasovy, za jejich děti a za rodinu Vítkovu
Křížová cesta (povede mládež)
Mše sv. nebude
Mše sv. za rodiče Chalupovy, s prosbou o Boží požehnání
Mše sv. za rodinu Zdražilovu a Bartošovu a za duše v očistci
Mše sv. za živé a zemřelé farníky
Křížová cesta (povedou ministranti)

