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

Neděle 1.1.2017
8,30 Borová
10,00 Pržno

Nový rok – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
za farnost
na prosbu o požehnání Boží do nového roku pro naši obec,
za rodiny naší farnosti a za všechny, kdo jakýmkoliv
způsobem přispívají k životu farnosti

Středa 4.1.
17,00 Borová

za +členy rodin Ramíkových

Pátek
18,00

Slavnost Zjevení Páně – Tři Králové
za +Ladislava a Adélku Židkových

6.1.
Borová

Neděle 8.1.2017
8,30
Borová
10,00 Pržno
Středa 11.1.
17,00 Borová
Pátek
18,00

13.1.
Borová

Neděle 15.1.
8,30
Borová
10,00 Pržno

č. 1

Svátek Křtu Páně
za farnost
za +Petra Gureckého, rodiče, sestru Emilii a za rodinu
Materánkovou
za Annu Freundovou a manžela
za +Jana a Emilii Veličkovy, rodiče, sourozence a za živou
rodinu
2. neděle v mezidobí
za farnost
za Elišku a Jaroslava Konvičných 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
- při liturgii na Nový rok kněz požehná třikrálovým koledníkům
- 5.1. slaví náš pan biskup narozeniny, prosíme o modlitbu
- 6.1. v pátek /Tři králů a zároveň 1. pátek v měsíci/ bude od 17.00 růženec,
od 17.30 hodin adorace, v 18.00 hodin mše sv., při které budeme žehnat
tříkrálovou vodu, kadidlo.. "KRÁLOVÉ" mohou být v kostýmech; po mši sv. zvu
na faru všechny dobrovolníky z Pržna, Borové na pohoštění – kdo připraví?
- ve středu 11.1. po mši sv. modlitby matek na faře
- děkujeme našim dětem a mladým i sborům za obohacení vánoční liturgie;
také těm, kteří se zasloužili o vánoční výzdobu a úklid kostela
- doporučení: Metylovice – Cesta do Betléma, Místek i s opravdickými
velbloudy s možnosti se na nich povozit
- zavírat dveře, topí se
- do r. 2017 přeji vše dobré a samozřejmě Boží požehnání!!!

