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

č. 7 - 8

Neděle 18.2.2018
1. neděle postní
8,30 Borová
na poděkování za 60 let života a za rodinu Ramíkovou a
Židkovou
10,00 Pržno
za živou a +rodinu Chrobákovou, Kupčákovou, Karchovou,
Havlíkovou, Černou a za duše v očistci
Středa 21.2.
17,00 Borová

za Františka Satinského a za živou i +rodinu

Pátek
18,00

za živou rodinu a za duše v očistci

23.2.
Borová

Neděle 25.2.2018
2. neděle postní
8,30
Borová
za živou a +rodinu Červenkovou, Veličkovou s
poděkováním za 90 let života
10,00 Pržno
za +rodinu Czepczor, za +manžela Josefa Waška a za dar
zdraví
Středa 28.2.
17,00 Borová
Pátek
18,00

2.3.
Borová

na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží pomoc pro
celou rodinu
za +rodiče, za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu a za
duše v očistci

Neděle 4.3.2018
3. neděle postní
8,30
Borová
za rodinu Pavelcovou a Plucnarovou
10,00 Pržno
za Zdeňka Janečku a rodinu
Kontakt na ŘKF Borová-Malenovice: Farní úřad: tel. 739 002 761
P. Petr Hrubiš,
e-mail: rkfborova@seznam.cz ; hrubispetr@seznam.cz
- tuto neděli /18.2./ je mimořádná sbírka na potřeby naší farnosi
- pátek 23.2. je den půstu a modliteb za mír
- v neděli 25.2. bude sbírka "svatopetrský haléř" na církev
- ve čtvrtek 1.3. v 17.00 bude další posezení nad bibli: Ex 20.kap.-desatero; 1 Kor 1,2225; Jan 2,13-25
- křížové cesty budou v pátek a neděli přede mši sv.; zapsat služby!
- na farních stránkách jsou úvahy na každý postní den
- // fotky z naší farnosti
- na stolíku jsou postní pokladničky
- děkuji, že chodíte včas na bohoslužbu /alespoň 5 minut přede mši sv./
- prosím přítomné na mši sv. ve všední dny, aby si u pana kostelníka vyzvedli čtení a
přímluvy!! Nemá je číst kostelník, kněz nebo ministrant. Děkuji!
- OBRAŤ NA DRUHOU STRANU

