Římskokatolická farnost Borová – Malenovice a Pržno
farnost.malenovice.eu ; číslo účtu: 1683558349/0800

č. 5 -6

Neděle 27.1.2019
3. neděle v mezidobí
8,30 Borová
Na poděkování za 85 let života, za živou i +rodinu z obou
stran a za duše v očistci
10,00 Pržno
Za Vlastu Chrobákovou a Ludmilu Švrčinovou i manžela
Středa 30.1.
17,00 Borová
Pátek
18,00

Za +Olgu Senyšyn

1.2. /liturgie Uvedení Páně do chrámu – HROMNICE; žehnání svící
Borová
Na poděkování za 50 let manželství s prosbou o Boží
požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let

Neděle 3.2.2019
4. neděle v mezidobí
8,30
Borová
Za +Marii Zelníčkovou
10,00 Pržno
Za Antonína a Gabrielu Bayerovy, Františka a Romana
Hrabcovy, za živou i +rodinu a za duše v očistci
Středa
17,00

6.2.
Borová

Pátek
18,00

8.2.
Borová

Za Jana Pyška, manželku, rodiče, rodiny z obou stran a za
duše v očistci
Za Čeňka Ryšku a manželku

Neděle 10.2.2019
5. neděle v mezidobí
8,30
Borová
Na poděkování za 70 let života, za rodinu Zátopkovou a
Leciánovou
10,00 Pržno
Za +rodinu Czepczor, za +manžela Josefa Waška a za dar
zdraví
Kontakt na ŘKF Borová-Malenovice: Farní úřad: tel. 739 002 761
P. Petr Hrubiš,
e-mail: rkfborova@seznam.cz ; hrubispetr@seznam.cz
-

-

Pátek 1.2. je 1. pátek v měs: 17.00 růženec; 17.30 adorace; 18.00 mše sv.;
po mši sv. zvu na faru naše „dobrovolníky“ na vepřové hody
Recept na to, jak být svatý: 1/ buď radostný – to, co tě činí smutným, co
tě zneklidňuje, odhoď pryč; 2/ plň školní a náboženské povinnosti; 3/ měj
rád Boha i druhé lidi a dělej jim dobře /sv.Jan Bosko/
„Nesezdané partnerství není českým právem nijak upraveno. To na
dvojici hledí podobně, jako kdyby spolu vůbec nežila a společně
nebydlela…Pokud si vzájemné vztahy neupraví písemným ujednáním, jde
o volný vztah plný nezávislosti a bez jakékoliv odpovědnosti…Je
zákonná povinnost být příkladem svým dětem, zejména ve způsobu
života a v chování v rodině, vše v nejlepším zájmu DÍTĚTE…“

