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

č. 5

Neděle 26.2.2017
8. neděle v mezidobí
8,30 Borová
za Marii Šigutovou, manžela a duše v očistci
10,00 Pržno
za Vlastu Chrobákovou, Ludmilu Švrčinovou a manžela
Středa 28.2.
17,00 Borová

POPELEČNÍ STŘEDA
za farnost

Pátek
18,00

za Krytýnu a Františka Blablovy

3.3.
Borová

Neděle 5.3.2017
8,30
Borová
10,00 Pržno

1. neděle postní
za Jiřinu a Zdeňka Magnuskovy a za duše v očistci
na poděkování za přijatá dobrodiní během 33 let života a 12
let manželství s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro celou
rodinu do dalších let

Středa 8.3.
17,00 Borová

za rodinu Koribaničovou, Morongovou a za živou i +rodinu

Pátek 10.3.
18,00 Borová

za +Josefa a Andělu Burdovy a rodiče

Neděle 12.3.2017
2. neděle postní
8,30
Borová
za Růženu Blahutovou, manžela, syna a sestru
10,00 Pržno
za Františka Hrabce, rodiče z obou stran a za živou rodinu
Kontakt na ŘKF Borová-Malenovice: Farní úřad: tel. 739 002 761
P. Petr Hrubiš,
e-mail: rkfborova@seznam.cz ; hrubispetr@seznam.cz
- na POPELEČNÍ STŘEDU bude mše sv. i na Pržně v 15.30 hod. /za farnost/
- pátek 3.3. v 17.00 modl. křížové cesty, 17.30 adorace, 18.00 mše sv.
- křížové cesty budou v pátek a neděli půl hodiny přede mší svatou; zapište
se, prosím, na vedení
- na farních stránkách bude na každý postní den zamyšlení
- máte zájem o postní duchovní obnovu na faře v Borové? Navrhuji
některou sobotu od 9.00 do 12.00 hodin i s obědem, téma o modlitbě; prosím o
vyjádření
- 25.3. v sobotu ve 14.00 hod. mše sv. /pouť stolařů a řemeslníků/
- 14.5. v neděli hasičská mše sv.
- prosím o modlitbu za letošní snoubence
- "Pyšní lidé sami sebe stavějí daleko od ostatních, a jelikož se na ně dívají
z dálky, jeví se jim jako malí a nedůležití. Ovšem tatáž vzdálenost z nich v očích
ostatních činí stejně malé a nedůležité postavy."

