Strážnice – Petrov
26. června – 13. neděle v mezidobí
8:45 Petrov:
9:00 Strážnice:
10:30 Strážnice:
18:30 Strážnice:

Za + otce Jacka a celou + rodinu
Za živé a + účastníky a organizátory MFF Strážnice 2022
Za farní společenství ze Strážnice, Petrova a Rohatce
Za papeže Františka k 30. výročí biskupského svěcení

Bohoslužby během týdne:
PONDĚLÍ Strážnice 18:30:Na poděkování Pánu Bohu za 30 let manželství,
za živou a + rodinu
ÚTERÝ
Strážnice 8:00: Za + syna Pavla, rodiče Stánce
STŘEDA Strážnice 8:00: Za nová kněžská povolání pro naši vlast
ČTVRTEK Strážnice 7:00: Na poděkování Pánu Bohu za školní rok, s prosbou
o Boží poženání na prázdniny
Petrov 17:30:
Za + Josefa Červenku a duše v očistci
Strážnice 18:30: Za + rodiče Čevelovy a Baňařovy, živou a + rodinu a
duše v očistci
PÁTEK

Strážnice 18:30: Za + rodiče a prarodiče z obou stran a za dar víry
pro rodinu Vavříkovu

SOBOTA Strážnice 18:30: Za živou a + rodinu Faltýnkovu, Sochorovu a
Novákovu

3. července – 14. neděle v mezidobí
7:30 Strážnice:
8:20 Petrov:
10:30 Strážnice:
18:30 Strážnice:

Za dvoje + rodiče, bratra, švagrovou a Boží požehnání
pro rodinu
Za farní společenství ze Strážnice, Petrova a Rohatce
Za těžce nemocnou osobu

FARNÍ OHLÁŠKY:
o Byla sbírka na opravy a provoz našich kostelů. 34 800,-- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
o Tento týden:
 V pondělí bude adorace od 17:30 a možnost zpovědi.
- o. Robert odjíždí na dovolenou do 16.7. Kontaktujte o. Davida
nebo o. Lukáše
 Ve čtvrtek kromě večerní mše sv. bude navíc ranní mše sv. v 7:00
na ukončení školního roku.
- bude v Olomouci rozloučení s o. arcibiskupem Janem a v sobotu
bude jeho uvedení do úřadu arcibiskupa pražského a primase
českého. Prosíme o modlitbu.
 První pátek; po mši sv. bude adorace BSPJ
 v sobotu adorační den v Petrově od 12 hod. 17 hod.
o Ještě máme volné úmysly na měsíce červenec až září.
o Vzadu v kostele jsou časopisy k rozebrání.
o Děkujeme poslední úklidové skupině. O úklid kostela Panny Marie prosíme
skupinu č. 4 (paní Svobodové M.).
o Tento týden již platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v úterý není mše sv.
v Petrově v 7:30, ve Strážnici není ve středu v 17:30 a v sobotu v 8:00 hod.
o Tento týden nám liturgický kalendář připomíná: v úterý Památka sv. Ireneje,
biskupa a mučedníka; ve středu Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů; ve
čtvrtek Svátek Výročí posvěcení katedrály v Olomouci

Radějov
26. června 2022 – 13. neděle v mezidobí
110 let od posvěcení kostela – uvedení Pražského Jezulátka do chrámu
9:00 Radějov: Za všechny dárce a dobrodince našeho kostela a za všechny,
kteří v něm pomáhají a vykonávají službu

Bohoslužby během týdne:
STŘEDA 17:00 Radějov: 1) Za + Anežku a Josefa Pížovy, dvoje rodiče,
živou a + rodinu a duše v očistci
2) Na poděkování Pánu Bohu za školní rok a za Boží
ochranu během prázdnin

3. července 2022 – 14. neděle v mezidobí
9:00 Radějov („dětská“ promluva): Na úmysl Pánu Bohu vědomý

FARNÍ OHLÁŠKY:
1. Arcibiskup Jan Graubner udělil včera, v sobotu 25. června 2022 v olomoucké
katedrále sv. Václava, kněžské svěcení čtyřem jáhnům, absolventům
Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kněžské
svěcení přijali:
1. Ing. Mgr. Josef BIERNÁT (1989, Uherské Hradiště). Primiční mši svatou bude slavit
v sobotu 2. července od 9:30 hod v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi
2. Mgr. Pavel FIALA (1994 Přerov)
Primice v neděli 3. července od 15:00hod ve Křtomili, na místním hřišti
3. Mgr. Lukáš GELNAR (1995, Ostrava)
Primici oslaví v neděli 26. června od 15:00 hod v bazilice na Velehradě
4. Ing. Mgr František ŠARY (1974, Poprad – Spišská Sobota) bude celebrovat
primiční mši svatou v sobotu 9. července od 15:00 hod u kostela sv. Kateřiny
v Lidečku
Prosme za ně v modlitbě. Neustávejte taky ve svých modlitbách za nová duchovní
povolání, bohoslovce a kandidáty kněžského svěcení.
2. Jako poděkování arcibiskupu Janu Graubnerovi za jeho dlouholetou službu v čele
olomoucké arcidiecéze a v prosbách o hojnost milostí do jeho nové služby
arcibiskupa pražského prožijí lidé mši svatou z výročí posvěcení katedrály sv.
Václava v Olomouci ve čtvrtek 30. června 2022.
Mons. Jan Graubner bude slavnostně uveden na svatovojtěšský arcibiskupský stolec
v sobotu 2. července 2022 v 10.00 při pontifikální mešní liturgii v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha.
Podrobnosti na plakátech. Pamatujme na něj v modlitbě.
3. Od pondělí 20. 6. platí prázdninový pořad bohoslužeb – tady v Radějově nejsou mše sv. v
pátek.

4. Dnes prožíváme v naší farnosti výročí 110 let od posvěcení našeho radějovského kostela
(pod kůrem jsou příležitostné obrázky). Je to zároveň den uvedení Pražského Jezulátka do
našeho chrámu. Mockrát děkuji všem dárcům, kteří přispěli na nákup sošky.
Děkuji také nejmenovanému dárci, za úhradu nových koberců. Pán Bůh zaplať.
5.




Ve středu 29. 6.:
v 16:30 hod. bude adorace Nejsvětější Svátosti,
v 16:45 hod. bude pobožnost k Božskému srdci.
budeme prožívat slavnost sv. Petra a Pavla – doporučený svátek – věřícím se doporučuje
tohoto dne účastnit se mše svaté.

6. Příští neděli:
 bude nové, prázdninové dvojčíslo farního časopisu Studánka,
 bude „dětská“ promluva.
7. Měsíc červen je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Pamatujte prosím, na modlitbu
litanií v našem kostele i v rodinách. 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.
Přihlášky jsou pod kůrem. Odevzdání přihlášek do 30.6.2022 do schránky na faře.
9. Děkujeme za úklid kostela; o další úklid prosíme skupinu č. 10 (do 10.7.). O službu
kostelníka prosíme rodinu Smaženkovu a Mlýnkovu.
10. Vzadu pod kůrem jsou katolické časopisy.
11. Liturgický kalendář nám v tomto týdnu připomíná, že:
 v úterý je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka,
 ve středu je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek,
 ve čtvrtek je svátek Výročí posvěcení katedrály.
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
26. června 2022 – 13. neděle v mezidobí
930 Za dar zdraví a Boží požehnání pro rodiče Elišku a Josefa Chrástkovy
Bohoslužby během týdne:
ÚTERÝ

1700 Za + rodiče Bartošíkovy, jejich děti, živou a + rodinu a DO
3. července 2022 – 14. neděle v mezidobí

930 Za + manžela, sestru a 2 rodiče
FARNÍ OHLÁŠKY:

1. Sbírka na potřeby našeho kostela a fary činila 2942 Kč. Všem dárcům: Pán Bůh
zaplať.
2. Ve čtvrtek 30.06. na mši svaté v Olomouci se rozloučíme s našim otcem
arcibiskupem Janem Graubnerem, který 2.7. převezme arcibiskupský pražský
stolec. Podrobnosti jsou na plakátech. Pamatujme na něj v našich modlitbách.
3. Zpověď v našem kostele je 20 min. přede mší sv.
4. Vzadu na stole jsou zdarma katolické časopisy.
5. Liturgický kalendář nám připomíná:
- v úterý Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka;
- ve středu Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek;
- ve čtvrtek svátek Výročí posvěcení katedrály.

Sudoměřice
26. června 2022 – 13. neděle v mezidobí
10:30 Sudoměřice: Na poděkování Pánu Bohu za školní rok a za Boží ochranu
během prázdnin

Bohoslužby během týdne:
PONDĚLÍ 17:30 Sudoměřice: Za dvoje + rodiče, stařečky a Boží požehnání
pro celou rodinu
STŘEDA 8:00 Sudoměřice: Za + manžela, + rodiče Cigánkovy, celou živou
a + rodinu
PÁTEK 17:30 Sudoměřice: Za těžce nemocnou osobu, + kamarádky, dar zdraví
a ochranu Panny Marie pro rodinu

3. července 2022 – 13. neděle v mezidobí
10:45 Sudoměřice: Na poděkovaní Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, s prosbou
za dar zdraví, Boží požehnání pro celou rodinu

FARNÍ OHLÁŠKY:
12. Zítra, v pondělí 20.6. ve 20:00 hod., bude v kostele setkání společenství Modlících
se matek.
13. Od pondělí 20. 6. platí prázdninový pořad bohoslužeb – tady v Sudoměřicích
nejsou mše sv.
ve středu.
 Tento týden ve středu, na Slavnost sv. Petra a Pavla, bude vyjímečně mše svatá
v Sudoměřicích v 8:00. Je to doporučený svátek. Věřícím se doporučuje tohoto dne
se zúčastnit mše svaté.
 Z důvodu, že budeme o prázdninách prakticky jenom dva kněží na 5 farností, od
příští neděle, po celé prázdniny (červenec – srpen), budou v Sudoměřicích nedělní
mše svaté v 10:45 hod. Prosím Vás o pochopení.
14. Ve čtvrtek se pod pergolou uskuteční farní taborák pro děti, mládež a všechny
mladé duchem 😊 (pro všechny farníky) na zakončení školního roku. Začínáme
v 18:00 hod. Všichni jste srdečně zváni.
15. V pátek 1.7.:
 bude první pátek,
 v 16:30 hod. Tichá adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření.
16. Příští neděli bude nové, prázdninové dvojčíslo farního časopisu Studánka.
17. Měsíc červen je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Pamatujte prosím,
na modlitbu litanií v rodinách. Prosím Vás také, neustávejte ve svých modlitbách,
za mír pro Ukrajinu a celý svět.

18. Ještě jednou děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do příprav oslavy
svátku Božího Těla a taky za hojnou účast. Pán Bůh zaplať.
19. Arcibiskup Jan Graubner udělil včera, v sobotu 25. června 2022 v olomoucké
katedrále sv. Václava, kněžské svěcení čtyřem jáhnům, absolventům
Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kněžské
svěcení přijali:
1. Ing. Mgr. Josef BIERNÁT (1989, Uherské Hradiště). Primiční mši svatou bude slavit
v sobotu 2. července od 9:30 hod v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi
2. Mgr. Pavel FIALA (1994 Přerov)
Primice v neděli 3. července od 15:00hod ve Křtomili, na místním hřišti
3. Mgr. Lukáš GELNAR (1995, Ostrava)
Primici oslaví v neděli 26. června od 15:00 hod v bazilice na Velehradě
4. Ing. Mgr František ŠARY (1974, Poprad – Spišská Sobota) bude celebrovat
primiční mši svatou v sobotu 9. července od 15:00 hod u kostela sv. Kateřiny
v Lidečku
Prosme za ně v modlitbě. Neustávejte taky ve svých modlitbách za nová duchovní
povolání, bohoslovce a kandidáty kněžského svěcení.
20. Jako poděkování arcibiskupu Janu Graubnerovi za jeho dlouholetou službu v čele
olomoucké arcidiecéze a v prosbách o hojnost milostí do jeho nové služby
arcibiskupa pražského prožijí lidé mši svatou z výročí posvěcení katedrály sv.
Václava v Olomouci ve čtvrtek 30. června 2022.
Mons. Jan Graubner bude slavnostně uveden na svatovojtěšský arcibiskupský stolec
v sobotu 2. července 2022 v 10.00 při pontifikální mešní liturgii v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha.
Podrobnosti na plakátech. Pamatujme na něj v modlitbě.
21. Od 11. 7. do 16. 7. bude v Radějově Indiánská fara. Podrobnosti jsou na plakátech.
Přihlášky jsou pod kůrem.
22. Pamatujte prosím také, že je denně otevřený vstup, do předsíně kostela do 18:00
hod.
23. Děkujeme za úklid a výzdobu kostela; o úklid prosíme skupinu č. 14 paní
Baculíkové A.
24. Sbírka z minulé neděle činila 13 011,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
25. Vzadu na stole jsou katolické časopisy.
26.




Liturgický kalendář nám v tomto týdnu připomíná, že:
v úterý je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka,
ve středu je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek,
ve čtvrtek je svátek Výročí posvěcení katedrály.

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

