25. července 2021 – 17. neděle v mezidobí
7:30 Petrov:
7:30 Strážnice:
9:00 Radějov:

Za nedožité 100. výročí narození Anny Březovské a za dar zdraví
pro rodinu Adamcovu
Za + Antonína Vítka, rodiče, tetu Annu a duše v očistci

10:30 Strážnice: Za farní společenství
18:30 Strážnice: Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života, s prosbou o Boží
ochranu pro celou rodinu

Bohoslužby během týdne:
PONDĚLÍ

Strážnice 18:30: Na poděkování Pánu Bohu za 81 let života, s prosbou
o ochranu Panny Marie, dar zdraví pro celou rodinu
a život věčný pro zemřelého manžela
ÚTERÝ
Strážnice 8:00: Za + bratra, rodiče Můčkovy a rodiče Lovecké
STŘEDA Strážnice 8:00: Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, s prosbou
o Boží ochranu pro rodinu
Radějov 17:00: Za + rodiče Sasínovy a Kuglíkovy, za živé a + děti a
ochranu Panny Marie pro celou rodinu
ČTVRTEK Petrov 17:30:
Za +rodiče, stařečky, příbuzné, duše v očistci a za dar
zdraví a Boží ochranu pro rodinu
Strážnice 18:30: Za + Martu Příkazkou, + sourozence Annu, Marii,
Františku, Josefa, Jana, Martina a + rodiče Můčkovy
PÁTEK
Strážnice 18:30: Na poděkování Pánu Bohu za 90 a 50 let života,
s prosbou o Boží požehnání do dalších let
SOBOTA Strážnice 18:30: Za + Jiřího Matyáše, + rodiče, švagra a Boží ochranu
pro živou rodinu

1. srpna 2021 – 18. neděle v mezidobí

7:30 Petrov:
7:30 Strážnice:
9:00 Radějov:

Za srpnové oslavence z Petrova

Za srpnové oslavence
Za + Antonína a Anežku Gazdovy, syna Petra, živou a + rodinu
a duše v očistci
10:30 Strážnice: Za farní společenství
18:30 Strážnice: Za + manžela, jeho sestru, bratra, a za živou rodinu

FARNÍ OHLÁŠKY:
1. Za dodržení hygienických podmínek, roušky, dezinfekce a dvoumetrové rozestupy
– se můžeme účastnit mše svaté. Z důvodu měnící se epidemiologické situace
sledujte oznámení v kostele a na nástěnkách.
2. Dnes slavíme 1. Světový den prarodičů a seniorů vyhlášený Svatým otcem.
Pamatujme na ně v našich modlitbách.
3. Minulou neděli činila sbírka na opravy střechy v Petrově a dokončení opravy
kostela sv. Martina – výmalba, elektroinstalace, výstavba sociálního zařízení a
provoz farností 21 000,-- ve Strážnici a 16 000,-- v Petrově. Dále obdrželi jsme dary
v hodnotě 15 500,--. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
4. V pondělí v kostele Panny Marie bude adorace a zpověď od 17:30 hod.
5. Během týdne zpovídáme půl hodiny před mší svatou kromě neděle.
6. O prázdninách bude otevřený kostel Panny Marie do 9:00 do 11:00 a od 13:00 do
16:30, s možností průvodce.
7. Prosíme maminky ministrantů a manželky akolytů, aby vypraly rochety a komže
k pouti.
8. Děkujeme úklidovým skupinám; o úklid kostela Panny Marie prosíme slupinu č. 7
(paní Rybecké) a u sv. Martina skupinu číslo 10 (paní Rybecké).
9. 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

