Strážnice – Petrov
22. května – 6. neděle velikonoční

7:30 Strážnice: Na úmysl Pánu Bohu vědomý
8:20 Petrov:
Za + rodiče Tomšejovy a celou živou a + rodinu
10:30 Strážnice: Za farní společenství ze Strážnice, Petrova a Rohatce
18:30 Strážnice: Za živou a + rodinu Křížovu a Svobodovu
Bohoslužby během týdne:
PONDĚLÍ

ÚTERÝ

Strážnice 18:30: Za + rodiče Sochorovy a Hrickovy,+ stařečky z obou stran,
+ sestřičky Ivanicovy, s poděkováním za dar zdraví pro celou
rodinu
Petrov 7:30:
Strážnice 8:00:

STŘEDA Strážnice 8:00:
Strážnice 17:30:

Za + rodiče, stařečky, příbuzné a duše v očistci, za dar zdraví a
Boží ochranu pro rodinu
Za + Miladu a Jana Svrčinovy a jejich + syna Stanislava, Jiřího a
Jana
Za + Jiřího Svrčinu a rodinu

ČTVRTEK Petrov 17:30:

Za + rodiče Annu a Františka Kočvarovy, + prarodiče a
ochranu Panny Marie pro rodinu
Strážnice 18:30: Za + Josefa Sochora, + rodiče Sochorovy, Kršovy,+ stařečky a
Boží požehnání pro celou rodinu

PÁTEK

Strážnice 18:30: Za + Josefa, Marii a Jaroslava Bučkovy, s prosbou o požehnání
pro celou rodinu

SOBOTA Strážnice 8:00: Za + manžela Josefa, jeho + rodiče, Boží ochranu a dar zdraví
pro rodinu
Strážnice 18:30: Za + rodiče, dar zdraví, Boží požehnání a dary Ducha svatého
pro rodinu
29. května – 7. neděle velikonoční
7:30 Strážnice: Za + rodiče Příkazské, jejich děti a ochranu Panny Marie
pro rodinu
Za + rodiče Matyášovy, Zezulovy, bratry, švagrové, stařečky,
Boží ochranu a dar zdraví pro rodinu
10:30 Strážnice: Za farní společenství ze Strážnice, Petrova a Rohatce
18:30 Strážnice: Na úmysl Pánu Bohu vědomý
8:20 Petrov:

FARNÍ OHLÁŠKY:
o Sbírka na opravy a provoz kostelů činila 33 000,-- Kč. Všem dárcům - Pán Bůh zaplať.
o Dnes byla sbírka na pronásledované křesťany. Děkujeme všem dárcům.
 bude májová pobožnost u kapličky Na Bludníku. Začátek v 15 hod.
 Vás zveme na pouť rodin, která bude na Svatém Antonínku. Podrobnosti na
plakátech.
o Tento týden:
 V pondělí bude od 17:30 adorace a možnost zpovědi


Ve středu

bude dětská mše sv. v 17:30 s doprovodem scholičky.
Nácvik bude od 16:45; podrobnosti na plakátech.

májová pobožnost v kapli sv. Rocha v 18:30 hod.



Ve čtvrtek bude poslední dětská mše sv. v Petrově v 17:30 hod.

o Připomínáme, že v kostele je umístěná kasička na podporu kněží, bohoslovců a dětí ze
školy v Zambii. Všem dárcům - Pán Bůh zaplať.
o 30.5. bude pouť na sv. Hostýn. Zájemci o pouť zapište se vzadu v kostele. Odjezd autobusů
je na nástěnce. Je zajištěná doprava i k bazilice. Cena dopravy je 250,-- Kč.
o Vzadu v kostele jsou časopisy k rozebrání.
o Děkujeme posledním úklidovým skupinám. O úklid kostela Panny Marie prosíme skupinu
č. 4 a 6 od sv. Martina (paní Cábové J. a Sochorové L.).
o Tento týden nám liturgický kalendář připomíná: ve čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně
(doporučený svátek).

Radějov
22. května 2022 – 6. neděle velikonoční
9:00 Radějov: Za živé a + členy SDH Radějov

Bohoslužby během týdne:
STŘEDA 17:00 Radějov: Za + Josefa Tomečka a manželku, Růženu Váňovou a manžela,
za živou a + rodinu Holubíkovu
PÁTEK 17:00 Radějov: Za farní společenství z Radějova a Sudoměřic

29. května 2022 – 7. neděle velikonoční
9:00 Radějov: Na poděkování Pánu Bohu za 40 let činnosti radějovské scholy, s prosbou
za její členy a jejich rodiny
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15:00 Radějov: Koncert „40 let radějovské scholy“

FARNÍ OHLÁŠKY:
1. Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem
katolických křesťanů jsou v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k jejichž hojné účasti bychom Vás
rádi povzbudili. Přicházejte uctívat Bohorodičku, protože všichni potřebujeme její přímluvu pro sebe
i své blízké! Zveme Vás taky všechny k modlitbě litanií k Panně Marii nejen v kostele, ale také doma,
v rodině.
2. Dnes:
 je den modliteb za pronásledované křesťany.
 byla sbírka na pronásledované křesťany.
3. Ve středu 25. 5.:
 v 16:30 hod. bude adorace Nejsvětější Svátosti,
 v 16:45 hod. bude májová pobožnost,
4. po mší sv. bude náboženství pro II. stupeň ZŠ.
V pátek 27. 5. v 16:45 hod. bude májová pobožnost.
5. Příští neděli 29. 5.:
 v 8:45 hod. májová pobožnost,
 v 9:00 hod. bude mše svata s doprovodem scholy,
 bude den modliteb za sdělovací prostředky,
 jménem scholy, Vás chci srdečně pozvat na koncert „40 let radějovské scholy“, který se
uskuteční v 15:00 hod. Na koncertě vystoupí její bývali a současní členové. Podrobnosti jsou na
plakátku.
6. Jste srdečně zváni na pouť k Panně Marii na sv. Hostýn dne 30. 5. (pondělí).
Prosím o závazné přihlášení. Seznam účastníku je pod kůrem. Celková cena dopravy 250 Kč.
7. Prosím Vás neustávejte ve svých modlitbách za mír pro Ukrajinu a celý svět.
8. Od 11. 7. do 16. 7. bude v Radějově Indiánská fara. Podrobnosti jsou na plakátech.
9. Děkujeme za úklid kostela; o další úklid prosíme skupinu č. 7 (do 29.5.). O službu kostelníka prosíme
rodinu Winklerovu.
10. Vzadu pod kůrem jsou katolické časopisy.
11. Liturgický kalendář nám v tomto týdnu připomíná, že ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně –
doporučeny svátek (ve středu bude v Radějově mše svatá z vigilie slavnosti).
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
22. května 2022 – 6. neděle velikonoční
930 Za + Josefa a Annu Rosendorfovy, jejich rodiče a DO
Bohoslužby během týdne:
ÚTERÝ

1700 Za + syna Jiřího, živou a + rodinu

ČTVRTEK

1700 Za živou a + rodinu Adamcovu a Antošovu

29. května 2022 – 7. neděle velikonoční
1000 Za prvokomunikanty a jejich rodiny
FARNÍ OHLÁŠKY:
1. Sbírka na provoz našeho kostela a fary činila 4.320 Kč. Dnes byla sbírka na
pronásledované křesťany. Všem dárcům – Pán Bůh zaplať.
2. Ve středu v 18.30 hod. bude ve staré škole biblické setkání po Kurzu Alfa. Je
možné se přidat.
3. Příští neděli na mši sv. v 10.00 hod. bude slavnost Prvního svatého přijímání dětí
z naší farnosti. Zpověď dětí a jejich rodin bude v sobotu od 9 hod.
4. V pondělí (30. května) jste zváni na farní pouť na Svatý Hostýn; odjezd autobusu
z Rohatce od zastávky u kostela je v 6.15 hod. Cena 250 Kč - zaplatíte v autobuse.
Zapište se vzadu kostela.
5. Zpověď v našem kostele je 20 min. přede mší sv.
6. Vzadu na stole jsou zdarma katolické časopisy.
7. Liturgický kalendář nám připomíná:
- ve čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně - doporučený svátek.

Sudoměřice
22. května 2022 – 6. neděle velikonoční – 1. sv. přijímání

10:30 Sudoměřice: Za prvokomunikanty a jejich rodiny
Bohoslužby během týdne:
PONDĚLÍ 17:30 Sudoměřice: Za+rodinu Miklovu, Samohýlovu, Spáčilovu a Zahnašovu

STŘEDA 17:30 Sudoměřice: Za farní společenství ze Sudoměřic a Radějova

PÁTEK 17:30 Sudoměřice: Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží
ochranu a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
29. května 2022 - 7. neděle velikonoční
10:30 Sudoměřice: Na poděkování Pánu Bohu za dar života, s prosbou o Boží ochranu do
dalších let a za celou živou a + rodinu a duše v očistci
FARNÍ OHLÁŠKY:

1. Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným
výrazem katolických křesťanů jsou v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k jejichž
hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili. Přicházejte uctívat Bohorodičku, protože
všichni potřebujeme její přímluvu pro sebe i své blízké! Zveme Vás taky všechny k
modlitbě litanií k Panně Marii nejen v kostele, ale také doma, v rodině.
2. Dnes ve 14:00 hod. bude májová pobožnost ve Starém potoku, u kapličky sv. Urbana.
3. Zítra, v pondělí 23. 5.:
 po mši sv. bude májová pobožnost,
 ve 20:00 hod., bude v kostele setkání společenství Modlících se matek.
4. Ve středu 25. 5.:
 mše sv. bude v 17:30 hod,
 po mši sv. bude májová pobožnost.
5. V pátek 27. 5.:
 v 17:00 hod. bude adorace Nejsvětější svátosti,
 v 17:00 hod. bude nácvik sboru a v 17:30 hod. „dětská“ mše sv.,
 po mši sv. bude májová pobožnost.
6. Příští nedělí 29. 5.:
 bude májová pobožnost přímo po mši sv.
 bude den modliteb za sdělovací prostředky.

Jménem radějovské scholy, Vás chci srdečně pozvat na koncert „40 let radějovské scholy“,
který se v 15:00 hod. Na koncertě vystoupí její bývali a současní členové.

7. Jste srdečně zváni na pouť k Panně Marii na sv. Hostýn dne 30.5. (pondělí).
Prosím o závazné přihlášení. Seznam účastníků je pod kůrem. Celková cena dopravy 250
Kč.
8. Prosím Vás neustávejte ve svých modlitbách za mír pro Ukrajinu a celý svět.
9. Od 11. 7. do 16. 7. bude v Radějově Indiánská Fara. Podrobnosti jsou na plakátech.
10. Pamatujte prosím také, že je denně otevřený vstup, do předsíně kostela do 18:00 hod.
11. Děkujeme za úklid a výzdobu kostela; o úklid prosíme skupinu č. 8 paní Kučerove K.
12. Sbírka z minulé neděle činila 7 766,- Kč. Děkuji – Pán to všem odplať.
13. Vzadu na stole jsou katolické časopisy.
14. Liturgický kalendář nám v tomto týdnu připomíná, že ve čtvrtek je slavnost
Nanebevstoupení Páně – doporučeny svátek (ve středu bude v Sudoměřicích mše svatá
v 17:30 hod. z vigilie slavnosti).

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

