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

č. 19 - 20

Neděle 27.5.2018
Slavnost Nejsvětější Trojice
8,30 Borová
za Zdeňka Mičana, jeho rodiče a za živou rodinu
10,00 Pržno
za Marii a Bohumíra Pavelkovy, jejich rodiče a Magdalénu
Žídkovou
Středa 30.5.
18,00 Borová
Pátek
18,00

1.6.
Borová

Neděle 3.6.2018
8,30
Borová
10,00

Pržno

/liturgie ze Svátku Těla a Krve Páně/
za posvěcení našich farníků
za +Štěpánku Lepičkovou, manžela, bratra, za rodiče
Veličkovy a za živou rodinu Trochtovou a Vachalovou
9. neděle v mezidobí
za +Evženyi a Zdeňka Staníkovy, Jiřinu a Adolfa
Skotnicovy, živou rodinu a za duše v očistci
za Annu Indrákovou, syna Vlastimila a Františka Honče

Středa 6.6.
18,00 Borová

za Karla Škapu a Jana Bečku

Pátek
18,00

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
na poděkování za přijatá dobrodiní

8.6.
Borová

Neděle 10.6.2018
10. neděle v mezidobí
8,30
Borová
za Štěpánku Mrkvovou, manžela a rodiče z obou stran a za
živou rodinu
10,00 Pržno
za Aloise Hrtoně, manželku a syna
Kontakt na ŘKF Borová-Malenovice: Farní úřad: tel. 739 002 761
P. Petr Hrubiš,
e-mail: rkfborova@seznam.cz ; hrubispetr@seznam.cz
- o liturgii Těla a Krve Páně možno po mši sv. adorovat chvíli u oltáříků
okolo kostela na Borové /budou-li upraveny farníky/
- v neděli 3.6. bude na Pržně 1.sv.přijímání
- 6. a 7. června bude poslední výuka náboženství
- 14.6. slaví pan Jan Ramík narozeniny; děkujeme mu za jeho službu
kostelníka, obětavost a dobrý příklad
- v neděli 17.6. bude mimořádná sbírka na potřeby naši farnosti, odpoledne
pak na farní zahradě "svatodušní" vaječina – DEN OTCŮ
- svátek sv.Cyrila a Metoděje oslavíme liturgii ve středu 4.7. na Borové
- pouť na Borové bude v neděli 29. července
- ""Pěstujeme u svých dětí pouze přehnané sebevědomí nebo také
sebedisciplínu?""
- Přeji všem pokojné letní dny a kochejte se z hezké přírody i z dobrých lidí!

