Strážnice - Petrov
5. prosince - 2. neděle adventní – den duchovní obnovy farnosti
7:30 Strážnice: Za prosincové oslavence ze Strážnice
8:20 Petrov:
Za prosincové oslavence z Petrova
10:30 Strážnice: Za farní společenství
18:30 Strážnice: Za + Františku Pravdíkovou, jejího manžela, + rodiče
Grombířovy a dar víry a zdraví pro rodinu

Bohoslužby během týdne:
PONDĚLÍ Strážnice 18:30: Za + manžela, dvoje rodiče, bratra, za dar zdraví a
ochranu Panny Marie pro celou rodinu
ÚTERÝ

Petrov

7:30: Za + Miroslava Pavku

Strážnice 7:00: Za + manžela, rodiče, dar víry a Boží ochranu pro
rodinu
Strážnice 8:00: Zádušní mše sv. za + Ludmilu Pešinovou a + Ludmilu
Hořákovou
STŘEDA

Strážnice 6:30: Za živou a + rodinu Vavříkovu, Hudečkovu,
Studničkovu a Bezděkovu
ČTVRTEK Petrov 6:30:
Za + bratra Janka, dvoje rodiče, stařečky a dar
zdraví
Strážnice 18:30: Za dar zdraví pro rodinu a sestru, s prosbou
o ochranu Panny Marie a + rodiče
PÁTEK

Strážnice 18:00: Za + přátele, známé a dobrodince

SOBOTA

Strážnice 8:00: Za + Boženu Christophovou a její + sestru Ludmilu
Strážnice 18:30: Za + rodiče, bratra, švagra, duše v očistci a za dar
víry, zdraví a dary Ducha svatého pro rodinu

12. prosince - 3. neděle adventní
7:30 Strážnice: Za + Josefa a Alžbětu Vavříkovy, jejich rodiče, sourozence a
ochranu Panny Marie pro rodinu
8:20 Petrov:
Za + rodiče Martinkovy, bratra, stařečky a celou živou a +
rodinu
10:30 Strážnice: Za farní společenství
18:30 Strážnice: Za + rodiče Vařekovy, + syna Františka a za celou živou rodinu

FARNÍ OHLÁŠKY:

 Za dodržení hygienických podmínek, roušky, dezinfekce a rozestupy 1,5m; se
můžeme účastnit mše svaté.
 Během týdne jsme obdrželi dary ve výši: 2 000,-- Všem dárcům: Pán Bůh zaplať.
 Dnes prožíváme farní, duchovní obnovu; na mších svatých v 7:30 a 10:30 ve
Strážnici a v 8:20 v Petrově. Touto adventní obnovou nás vede františkán - otec
Felix Žiška – rektor klášterního kostela v Uherském Hradišti. Po hrubé mši sv.
bude setkání se sv. Mikulášem.
 Tento týden můžete posílat příspěvky do vánoční Studánky.
 V pondělí dopoledne bude naše komunita v Mariánce na Slovensku na
duchovním cvičení. Adorace v kostele Panny Marie od 17:30 hod., možnost
zpovědi a v 18:30 mše sv.
 V úterý budou dětské roráty v 7:00 hod. s příběhem pro děti.
 Ve středu bude rorátní mše sv. v 6:30 hod.; také ve středu v Petrově adventní
zpověď od 16:30-17:30 hod.
 Ve čtvrtek budou roráty v Petrově v 6:30 hod. s příběhem pro děti. Také ve
čtvrtek od 9:00 navštívíme nemocné ve Strážnici. Nahlaste je v sakristii.
 V pátek od 9:00 navštívíme nemocné v Petrově. Také v pátek ve Strážnici v 17:15
nácvik scholy a v 18:00 „dětská“ mše sv.
 Od 13. prosince, ve Strážnici a v Petrově, budeme brát úmysly na nové čtvrtletí.
 Uprostřed kostela je číslo Studánky. Cena 10,-- Kč.
 Po dobu oprav budou všechny mše sv. v kostele Panny Marie.
 V sakristii si můžete koupit kalendář na příští rok. Cena 90,-- Kč a adventní
kalendář na ledničku za 25 Kč,--.
 Děkujeme poslední úklidové skupině; o úklid kostela Panny Marie prosíme
skupinu č. 6 (paní Maškové A.).
 Liturgický kalendář nám v tomto týdnu připomíná: v pondělí sv. Mikuláše
biskupa, v úterý Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve; ve středu
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu (doporučený
svátek).

Radějov
5. prosince 2021 – 2. adventní neděle
9:00 Radějov: Za + manžela, + rodiče a prarodiče, celou živou a + rodinu

Bohoslužby během týdne:
STŘEDA 6:30 Radějov („dětské“ roráty): Za + patera Cyrila Pížu, rodiče, živou a + rodinu
a duše v očistci
PÁTEK 17:00 Radějov: Za + manžela Leopolda Beránka, rodiče Šmachovy,
za + Danu, její maminku a duše v očistci
SOBOTA 7:00 Radějov (roráty): Za farní společenství z Radějova a Sudoměřic

12. prosince2021 – 3. adventní neděle
9:00 Radějov: Za + Jaroslava Prečana, manželku, syna, živou a + rodinu a DO

FARNÍ OHLÁŠKY:
1)

Zatím je možná účast na bohoslužbách za dodržení hygienických podmínek - roušky, dezinfekce a rozestupy.
Z důvodu měnící se epidemiologické situace, prosím sledujte oznámení v kostele a na nástěnkách.

2)

Pod kůrem je k dispozici farní adventní aktivita. Jejím tématem je Péče o vztahy. Aktivita nabízí podněty pro
zlepšování našich vztahů (k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému) na každý den adventu. Tyto podněty jsou
sdruženy do čtyř tematických celků. Jedno téma vychází na jeden týden a je zpracováno na kartě, kterou si farníci
mohou odnést vždy z nedělní mše svaté a věnovat se mu chvíli doma, každý den. K dispozici jsou tři verze aktivity:
• Pro dospělé (zaměřené na modlitbu).
• Pro „mladší“ dospělé a mládež (zaměřené na „akci“ – plnění úkolů).
• Pro děti (s úkoly a malováním). Rozdělení verzí je orientační. Každý farník si může zvolit tu, která je mu nejbližší.
Pak můžeme, o týden později v neděli, přinést do kostela. Na stolíku s obětními dary bude ještě košík, do kterého
můžete vkládat tyto karty a pak je poneseme spolu s obětními dary.

3)

Ve středu 8.12.:
 slavíme Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu – doporučený svátek.
(věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté),
 v 6:30 budou „dětské“ roráty s příběhem – bohužel z důvodu epidemiologické situace, nebudou rorátní snídaně.

4)

Ve čtvrtek 9. 12. navštívím naše nemocné. Začínám v 9 hod. Přihlaste do středy své blízké u paní Horáčkové.

5)

V pátek 10. 12. v 16:30 hod. bude adorace Nejsvětější Svátosti.

6)

V sobotu 11. 12. bude rorátní mše svatá v 7:00 hod.

7)

Tento týden můžete posílat příspěvky do Studánky.

8)

Chci vyjádřit poděkování všem, kteří včera pomáhali během brigády na faře. Pokračování brigády bude w sobotu
v 8:00 hod. Prosím naplánujte si čas. Už dnes děkují za pochopení a veškerou pomoc.

9)

Sociální pracovnice Charity Strážnice, paní Jana Maňáková oznamuje, že dárci, kteří přispívají na Adopci na dálku na
dvě děti z Brazílie, mohou nosit potřebnou částku do naší Charity. Pro ty, kdo potřebují, je v charitě i výtah. Poslání
Aničky Káčerkové stále trvá, akce se nepřerušila.

10) Zpovídáme půl hodiny přede mší svatou, kromě neděle. Prosím Vás, z důvodu epidemiologické situace neodkládejte
adventní zpověď na poslední chvíli.
11) Děkujeme za úklid kostela; o další úklid prosíme skupinu č. 6 (do 12.12.) a o službu kostelníka, prosíme rodinu
Winklerovu.
12) Vzadu na stole jsou katolické časopisy a adventní kalendář na ledničku.
11) Liturgický kalendář nám v tomto týdnu připomíná, že:
 v pondělí je památka sv. Mikuláše, biskupa,
 v úterý je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve,
 ve středu je slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Všem, kteří slaví tento týden jmeniny, narozeniny nebo nějaké jiné jubileum, přeji všechno nejlepší
a vyprošuji požehnání od Pána. Vám ostatním přeji požehnanou neděli a nastávající týden.
o. David SP

Rohatec
5. prosince 2021 – 2. neděle adventní
930 : Za + Josefa Antoše, rodiče z obou stran, živou a + rodinu
Bohoslužby během týdne:
ÚTERÝ

1700: Na poděkování za dar zdraví a potřebné milosti pro Ludmilu

STŘEDA

1700: Za + Jana a Annu Antošovy, živou a + rodinu
12. prosince 2021 – 3. neděle adventní

930: Za + P. Karla Krumpolce k 1. výročí úmrtí
FARNÍ OHLÁŠKY:
1. Účastníci bohoslužeb musí dodržovat 3 R – dezinfekce rukou, respirátory a
rozestupy 1,5 metru. Toto musí být závazně dodržováno.

2. Příští sobotu 11. prosince v 15 hod. se uskuteční, v našem kostele, adventnívánoční koncert Hodonínského symfonického orchestru a Smíšeného pěveckého
sboru. Zveme všechny farníky. Podrobnosti jsou na plakátě.
3. Můžete si koupit adventní kalendář na ledničku, cena 25 Kč. Jsou na stolku

za lavicemi.
4. Vzadu na stolku jsou katolické časopisy zdarma.
5. Liturgický kalendář nám v tomto týdnu připomíná:

- v úterý Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve;
- ve středu Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu (doporučený
svátek).

Sudoměřice
5. prosince 2021 – 2. adventní neděle
10:30 Sudoměřice: Za + maminku Annu Podrazilovou, duše v očistci a za živou rodinu

Bohoslužby během týdne:
PONDĚLÍ 17:30 Sudoměřice: Za dvoje + rodiče, + manžela Emila, DO a dar zdraví pro celou
rodinu
STŘEDA 6:30 Sudoměřice (roráty): Za farní společenství ze Sudoměřic a Radějova
PÁTEK 6:30 Sudoměřice („dětské“ roráty): Za + rodiče Okáníkovy a dvoje + stařečky
SOBOTA 6:00 Sudoměřice (roráty): Za živé a + členy růžencového společenství, Eucharistické
hodiny, + otce Jacka a za prosincové oslavence

12. prosince 2021–3. adventní neděle
10:30 Sudoměřice: Za živou a + rodinu Kláskovu a Jurčekovu a duše v očistci

FARNÍ OHLÁŠKY:
1)

Zatím je možná účast na bohoslužbách za dodržení hygienických podmínek - roušky, dezinfekce a rozestupy.
Z důvodu měnící se epidemiologické situace, prosím sledujte oznámení v kostele a na nástěnkách.

2)

Pod kůrem je k dispozici farní adventní aktivita. Jejím tématem je Péče o vztahy. Aktivita nabízí podněty pro zlepšování
našich vztahů (k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému) na každý den adventu. Tyto podněty jsou sdruženy do čtyř
tematických celků. Jedno téma vychází na jeden týden a je zpracováno na kartě, kterou si farníci mohou odnést vždy
z nedělní mše svaté a věnovat se mu chvíli doma, každý den. K dispozici jsou tři verze aktivity:
• Pro dospělé (zaměřené na modlitbu).
• Pro „mladší“ dospělé a mládež (zaměřené na „akci“ – plnění úkolů).
• Pro děti (s úkoly a malováním). Rozdělení verzí je orientační. Každý farník si může zvolit tu, která je mu nejbližší. Pak
můžeme, o týden později v neděli, přinést do kostela. Na stolíku s obětními dary bude ještě košík, do kterého můžete
vkládat tyto karty a pak je odneseme spolu s obětními dary.
Zítra, v pondělí 6. 12.:
 v 17:00 hod. bude Adorace Nejsvětější svátosti,
 ve 20:00 hod. bude v kostele setkání společenství Modlících se matek.
Ve středu 8. 12.:
 slavíme Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu – doporučený svátek
(věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté),
 bude rorátní mše sv. v 6:30.

3)

4)

5)

V pátek 10. 12. v 6:30 budou „dětské“ roráty s příběhem – bohužel z důvodu epidemiologické situace, nebudou rorátní
snídaně.

6)

V sobotu 11. 12.:
 v 6:00 hod. bude rorátní mše svatá,
 v 9:00 hod. bude setkání a nácvik ministrantu

7)

Tento týden můžete posílat příspěvky do Studánky.

8)

Bohužel z důvodu epidemiologické situace, po konsultacích ve farnosti, musíme zrušit nácvik a Vánoční pásmo.

9)

Sociální pracovnice Charity Strážnice, paní Jana Maňáková oznamuje, že dárci, kteří přispívají na Adopci na dálku, na dvě
děti z Brazílie, mohou nosit potřebnou částku do naší Charity. Pro ty, kdo potřebují, je v charitě i výtah. Poslání Aničky
Káčerkové stále trvá, akce se nepřerušila.

10) Sbírka z minulé neděle činila 4 500 Kč. Děkujeme – Pan Bůh zaplať.
11) Zpovídáme půl hodiny přede mší svatou, kromě neděle. Prosím, Vás z důvodu epidemiologické situace neodkládejte adventní
zpověď na poslední chvíli.
12) Vzadu na stole jsou katolické časopisy, katolický kalendář na příští rok, adventní kalendář.
13) Děkujeme za úklid a výzdobu kostela; o úklid prosíme skupinu č. 4. p. Podrazilové D.
14) Liturgický kalendář nám v tomto týdnu připomíná, že:
 v pondělí je památka sv. Mikuláše, biskupa,
 v úterý je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve,
 ve středu je slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Všem, kteří slaví tento týden jmeniny, narozeniny nebo nějaké jiné jubileum, přeji všechno nejlepší
a vyprošuji požehnání od Pána. Vám ostatním přeji požehnanou neděli a nastávající týden.
o. David SP

