Římskokatolická farnost Svatého Cyrila a Metoděje v Radějově, Radějov 2, 696 67 Radějov
Kontakty a informace Komunita Řádu Piaristů, Kostelní 514, 696 62 Strážnice
Administrátor o. Robert Kalbarczyk SP, tel. 737 268 525
Kaplan o. Dawid Bartochowski SP, tel. 604 250 834

25. července 2021 – 17. neděle v mezidobí
- Světový den prarodičů a starých lidí
9:00 Radějov: Za + Antonína Vítka, rodiče, tetu Annu a duše v očistci

Bohoslužby během týdne:
STŘEDA

17:00 Radějov: Za + rodiče Sasínovy a Kuglíkovy, za živé a + děti a
ochranu Panny Marie pro celou rodinu

1. srpna 2021 – 18. neděle v mezidobí
9:00 Radějov: Za + Antonína a Anežku Gazdovy, syna Petra, živou a + rodinu
a duše v očistci

FARNÍ OHLÁŠKY:
1) Zatím je možná účast na bohoslužbách za dodržení hygienických podmínek, roušky, dezinfekce
a dvoumetrové rozestupy.
Z důvodu měnící se epidemiologické situace prosím sledujte oznámení v kostele a na
nástěnkách.
2) Platí prázdninový pořad bohoslužeb – tady v Radějově nejsou mše sv. v pátek a v 1. sobotu.
3) Tuto neděli 25. 7. slavíme první Světový den prarodičů a starých lidí, který koncem ledna vyhlásil
papež František. Prosím pamatujte v modlitbách na naše prarodiče a seniory.
4) 10. srpna se bude konat zájezd ke hrobu otce Jacka;
ze Sudoměřic; zájemci ať se přihlásí na seznam vzadu v kostele.

zájezd

organizují

farníci

5) Zpovídáme půl hodiny před mší svatou, kromě neděle.
6) Děkujeme za úklid kostela; o úklid prosíme skupinu č. 8 (do 8.8.) a o službu kostelníka prosíme
rodinu Smaženkovu a Gazdovu.
7)

V kostelích si můžete vzít katolické časopisy; jednotná cena 10 Kč za kus.

8)





Liturgický kalendář nám v tomto týdnu připomíná:
V pondělí památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
v úterý památka sv. Gorazda a druhů
ve čtvrtek památka sv. Marty
v sobotu památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Všem, kteří slaví tento týden jmeniny, narozeniny, anebo nějaké jiné jubileum,
přeju všechno nejlepší a vyprošuju požehnání od Pána.
Vám ostatním přeju požehnanou neděli a nastávající týden.
o. David SP

