10.01.2021 - Neděle

Přímý přenos v 9:00
1) Za nová duchovní povolání
2) Za farní společenství ze Strážnice, z Petrova a z Radějova

Bohoslužby během týdne

PONDĚLÍ:

18:30:
1) Za + rodiče s prosbou o dary Ducha sv. a za ochranu P. Marie pro
rodinu
2) Za + rodiče Křížovy a za živou rodinu

ÚTERÝ:

8:00: Za + rodiče Matušinovy s prosbou za Boží požeh. pro rodiny jejich
dětí

STŘEDA:

8:00: Za živou a + rodinu Fialovu

ČTVRTEK:

18:30: Za + Martina Sochora

PÁTEK:

18:30: Za živou a + rod. Poláškovu a Cagáškovu

SOBOTA:

8:00: Za + manžela, švagra, rodiče a za B. ochranu pro rodinu

17.01.2021 - Neděle

Přímý přenos v 9:00:
1) Za + Josefa Matyáše, otce Františka Březovského, rodiče Matyášovy, švagra a za celou živou
a + rodinu
2) Za farní společenství ze Strážnice, z Petrova a z Radějova

FARNÍ ZPRÁVY

- musíme dodržovat všechna bezpečnostní opatření, která mají vliv na život a
aktivity farnosti (včetně počtu osob v kostele);
prosíme vás o pochopení a trpělivost, kterou všichni potřebujeme; myslíme
nejenom na naše potřeby, ale také na zdravotní stav ostatních,
- na mše sv. zveme pouze rodiny, které mají domluvené mešní úmysly,
- sv. přijímání:
dnes u Panny Marie 10:30 – 11:30; Petrov a Radějov 11:00 – 11:30;
během týdne sv. přijímání budeme podávat takto:
Strážnice pondělí, čtvrtek a pátek 17:30 – 18:00, Petrov ve čtvrtek po večerní mši
sv., Radějov ve středu po večerní mši sv.;
- dnes po sv. přijímání si můžete z kostela vzít svěcenou vodu, kterou jsme světili
na svátek Tří králů,
- svátost smíření můžete přijmout po osobní domluvě s knězem,
- děkujeme za úklid kostelů; o úklid kostela Panny Marie prosíme skupinu č. 9
(paní Tomečkové),
- tento týden můžete poslat vaše příspěvky do únorového čísla Studánky,
- v kostelích si můžete vzít katolické časopisy; také v kostelích můžete přispívat do
kasiček na potřeby farnosti,
- probíhá netradiční Tříkrálová sbírka; na stránkách strážnické Charity najdete
seznam míst, kde jsou kasičky a kdy můžete přispívat do sbírky;
kašičky jsou na příklad v kostelích a tento týden můžete přispívat také na faře od
9 do 11 hod.,
- akolyté navštěvuji s nedělním sv. přijímáním strážnické nemocné; pokud někdo
bude mít zájem o přijímání, ať se nahlásí u Martina Janíka;
pokud někdo z nemocných bude potřebovat návštěvu kněze, ať se přihlásí u o.
Lukáše nebo u o. Davida,
- vánoční výzdobu kostelů ponecháváme do Hromnic; po úklidu betléma
z předsíně kostela sv. Martina, kostel vám opět bude každodenně přístupný
k soukromé modlitbě.

