Strážnice - Petrov
9. ledna – Svátek Křtu Páně
7:30 Strážnice: Za farní společenství ze Strážnice, Petrova a Rohatce
8:20 Petrov:
Za celou + rodinu Surou a Vajčnerovu a ochranu Boží
pro rodinu
10:30 Strážnice: Za potřebné milosti pro Annu a její rodinu
18:30 Strážnice: Za Boží pomoc při porodu a za zdraví maminky a dítěte

Bohoslužby během týdne:
PONDĚLÍ Strážnice 18:30: Za + bratra a sourozence
ÚTERÝ

Petrov

7:30: Za + Marii Hanákovou, prarodiče, za dar zdraví a víry
pro rodinu
Strážnice 8:00: Za živou a + rodinu Fialovu

STŘEDA

Strážnice 8:00: Za + Františku Svobodovou, rodiče a živou rodinu

ČTVRTEK Petrov

17:30: Za + rodiče Zezulovy, Matyášovy, bratry, švagrové,
stařečky, Boží ochranu a dar zdraví pro rodinu

Strážnice 18:30: Za + Zdenku Charvátovou a Boží požehnání pro celou
rodinu
PÁTEK

Strážnice 18:00: Za rodinu Letákovu a Ančíkovu

SOBOTA

Strážnice 8:00: Za živou a + rodinu Obrtlíkovu, dar víry pro rodinu a
duše v očistci
Strážnice 18:30: Za Marii a Jana Brožkovy, za + rodiče, sourozence, dar
zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

16. ledna – 2. neděle v mezidobí
7:30 Strážnice: Za + Marii Martinkovou, jejího manžel a duše v očistci
8:20 Petrov:
Za + rodiče Miškovy, rodinu Tichých, Boží ochranu a dar
zdraví pro rodinu
10:30 Strážnice: Za farní společenství ze Strážnice, Petrova a Rohatce
18:30 Strážnice:

FARNÍ OHLÁŠKY:
 Za dodržení hygienických podmínek, roušky, dezinfekce a rozestupy 1,5m; se
můžeme účastnit mše svaté.
 Od pondělí 10.1. do neděle 16.1. je možné přispět do Tříkrálové sbírky od 9 do
11 hodin na faře nebo zde v kostele.
 V pondělí adorace v kostele Panny Marie od 17:30 hod. a možnost zpovědi.
 Ve čtvrtek bude v Petrově dětská mše sv. v 17:30. Nácvik scholy je od 17:00
hodin.
 V pátek ve Strážnici v 17:15 nácvik scholy a v 18:00 „dětská“ mše sv. Přijďte
obohatit bohoslužbu svým zpěvem.
 Píští neděli bude sbírka na opravy a provoz farnosti. Poslední dobou jsme
obdrželi fakturu za el. energii ve výši 24 000,-- Kč. Na opravu střechy kostela
sv. Václava budeme potřebovat cca 400 000,-- Kč.
 V sakristii můžete dát úmysly na mše sv. na leden, únor a březen 2022. Také
jsou ještě stolní kalendáře na rok 2022.
 Informujeme ty, kteří plánují letos svatbu, o společném setkání v klubovně
Rodinného centra od neděle 30.1.
 Děkujeme poslední úklidové skupině; o úklid kostela Panny Marie prosíme
skupinu č. 11 od sv. Martina (paní Rosíkové L.).

Radějov
9. ledna 2022 – Svátek Křtu Páně
9:00 Radějov: Za farní společenství z Radějova a Sudoměřic

Bohoslužby během týdne:
STŘEDA 17:00 Radějov: Za + Annu Lípovou k 20. výročí úmrtí, manžela, syna a za + Pavlu
Lípovou, jejího bratra a jejich rodiče

PÁTEK 17:00 Radějov: Na úmysl Pánu Bohu vědomý

16. ledna 2022 – 2. neděle v mezidobí
9:00 Radějov: Za + Petra Gazdu, rodiče, živou a + rodinu 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) Dnes slavíme Svátek Křtu Páně. Tímto svátkem, končí Vánoce a začíná liturgické
mezidobí.
3) Ve středu 12. 1.:
 v 16:30 hod. bude adorace Nejsvětější Svátosti,
 v 17:45 bude na faře náboženství pro II. stupeň ZŠ.
4) Příští neděli 16. 1. bude sbírka na opravy a provoz kostela a fary.
5) Děkujeme za úklid kostela; o další úklid prosíme skupinu č. 9 (do 23.1). O službu kostelníka,
prosíme rodinu Smaženkovu a Mlýnkovu.
6) Vzadu na stole jsou katolické časopisy.
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
9. ledna 2022 – Svátek Křtu Páně
9.30 : Za + Františka a Jana Tomšejovy, za živou a + rodinu
Bohoslužby během týdne:
PONDĚLÍ

1700 : Za farní společenství

ČTVRTEK

1700 : Za + sourozence, švagry, švagrovou a celou + rodinu
16. ledna 2022 – 2. neděle v mezidobí

9.30 : Na poděkování za dar 75 let života, prosba o stálou Boží ochranu a dary Ducha
Svatého, za živou a + rodinu a DO
FARNÍ OHLÁŠKY:
1. Účastníci bohoslužeb musí dodržovat 3 R – dezinfekce rukou, respirátory a
rozestupy 1,5 metru. Toto musí být závazně dodržováno.
2. V pátek 7. ledna začala Tříkrálová sbírka a bude trvat do neděle 16. ledna. I
tentokrát, kvůli pandemie, koledníci nevyrazí do ulic naší obce. Svoje dary můžete
dávat do kasičky v předsíni kostela, na obecním úřadu nebo v prodejně COOP.
3. Příští neděli bude sbírka na potřeby a provoz našeho kostela a fary. Po mši svaté
bude v kostele setkání rodičů dětí, které přistoupí k 1. svatému přijímání.
4. Dne 10. ledna, v pondělí, připadá adorační den v naší farnosti. Začneme v 9 hod.
vystavením Nejsvětější svátosti a zakončíme mši sv. v 17 hod. Prosím, napište svou
účast po půl hodinách na listu vzadu kostela.
5. Vzadu na stole jsou zdarma katolické časopisy.

Sudoměřice
9. ledna 2022 – Svátek Křtu Páně
10:30 Sudoměřice: Za + pátera Jaroslava Joška

Bohoslužby během týdne:
PONDĚLI 17:30 Sudoměřice: Za děti, vnoučata, pravnoučata, celou živou rodinu,
za Boží ochranu a pomoc Panny Marie a dary Ducha svatého
pro všechny
STŘEDA7:30 Sudoměřice: Na poděkování Pánu Bohu za dar života, víry a za živé a + spolužáky
PÁTEK 17:30 Sudoměřice: Za dvoje +rodiče, živou a + rodinu a duše v očistci

16. ledna 2022 – 2 neděle v mezidobí
10:30 Sudoměřice: Za + Josefa Krieglera, + Josefa Janečka, celou živou a + rodinu
Janečkovu a Krieglerovu

FARNÍ OHLÁŠKY:
1) Zatím je možná účast na bohoslužbách za dodržení hygienických podmínek – roušky,
dezinfekce, rozestupy. Z důvodu měnící se epidemiologické situace, prosím sledujte
oznámení v kostele a na nástěnkách.
2) Dnes slavíme Svátek Křtu Páně. Tímto svátkem, končí Vánoce a začíná liturgické mezidobí.
3) Zítra, v pondělí 10. 1. ve 20:00 hod. bude v kostele setkání společenství Modlících se matek.
4) Ve čtvrtek 13. 10. od 9 hod, navštívím naše nemocné. Přihlaste své blízké v sakristii, do
středy 12.10.
5) V pátek 14. 1.:
 v 17:00 hod. bude adorace Nejsvětější Svátosti,
 V 17:00 hod. bude nácvik scholy a v 17:30 hod. „dětská“ mše sv.
6) Příští sobotu 15.1. v 9:00 hod. v kostele bude setkaní a na nácvik ministrantů.
7) Příští neděli 16. 1. bude sbírka na opravy a provoz kostela a fary.
8) Sbírky z Nového roku a z minulé neděle, činily 14 059 Kč. Děkujeme – Pán Bůh zaplať.
9) Vzadu na stole jsou katolické časopisy.
10)

Děkujeme za úklid a výzdobu kostela; o úklid prosíme skupinu č. 9. p. Kučerové K.
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

