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

č. 13

Neděle 18.6.2017
11. neděle v mezidobí
8,30 Borová
za +Štěpánku Lepičkovou, manžela, bratra, za rodiče
Veličkovy a za živou rodinu Trochtovou a Vochalovou
10,00 Pržno
za Drahomíru Šnytovou
Středa 21.6.
18,00 Borová
Pátek
18,00

23.6.
Borová

za +Aloise Bužka, manželku, dceru Ludmilu, za jejich
rodiče a sourozence a za duše v očistci
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
za +rodinu Šamajovou, Kubátovou, Blahutovou, Švrčkovou
s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu a za duše v
očistci

Neděle 25.6.2017
12. neděle v mezidobí
8,30
Borová
za Štěpánku Mrkvovou, manžela a za rodiče z obou stran
10,00 Pržno
za Marii a Ladislava Herotovy, dceru Annu a zetě Jiřího
Středa 28.6.
18,00 Borová

Slavnost sv. Petra a Pavla
za živou i +rodinu Běrskou, Konečnou a Petrovou

Pátek
18,00

za Aloise Ramíka, rodinu Ramíkovou a Veličkovou

30.6
Borová

Neděle 2.8.2017
8,30
Borová
10,00

Pržno

13. neděle v mezidobí
za Boženu a Štěpána Satinské, jejich syny, snachy a vnuky
s rodinami
za Josefa Moravce, rodiče z obou stran, za rodinu
Švanovou, Kudelskou, Řeháčkovou, Kučerovou 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
- /dnes/ v neděli 18.6. je mimořádná sbírka na opravy ve farnosti; je možno
finanční částku poslat i na účet farnosti; příští mimořádná sbírka bude v neděli
16. července; děkujeme všem dárcům… "farnost sobě"
- ve středu 28.6. po večerní mši svaté Petrové a Pavlové zvou farníky na
posezení na farní zahradě; pohoštění bude zajištěno
- v úterý 13. 6. měl narozeniny náš obětavý p.kostelník; popřáli mu farníci?
- pouť na Borové: 30.7. v 8.30 a v 10.00 hod.; na Pržně nebude mše sv.
- na faře jsou dvě volné sekačky, nabízíme je jako dar, nemusíte je vracet
- čtěte nástěnky, časopisy – nabídky akcí i pro vaše děti a mládež
- primiční mše sv. P. Pavla Obra bude v sobotu 1.7. v Ostravě Pustkovci

