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

č. 31-32

Neděle 12.11.2017
32. neděle v mezidobí
8,30 Borová
za +Josefa Lupíka, jeho syna Stanislava, za živou i +rodinu
a za duše v očistci
10,00 Pržno
za Anežku Gogolínovou, manžela a syna Marcela
Neděle 19.11.2017
33. neděle v mezidobí
8,30
Borová
za +rodiče Gavlasovy, Slaninovy, za +rodinu i s prosbou za
dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
10,00 Pržno
na úmysl dárce
Středa 22.11.
17,00 Borová

za manžely Kuběnské a za duše v očistci

Pátek
18,00

na úmysl dárce

24.11.
Borová

Neděle 26.11.2017
Slavnost Ježíše Krista Krále
8,30
Borová
za +Otakara a Jarmilu Toflovy, rodiče a za duše v očistci
10,00 Pržno
za Jaroslava a Elišku 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
- v úterý 7.11. se naše varhanice pí.Štěpánka dožila xy let; přejeme jí Boží i
naši přízeň, tělesnou i duševní pohodu a dobrý okruh přátel
- 15. a 17.11. nebudou na Borové mše sv.
- v neděli 19.11. bude mimořádná sbírka na potřeby naší farnosti
- 22.11. ve středu bude sv.Cecílie; chci pozvat na faru na posezení a
pohoštění naše varhanice, zpěváky a hudebníky
- ve čtvrtek 23.11. v 17.00 bude na faře setkání nad bibli
- v pátek 24.11. po mši sv. na faře setkání mládeže
- v neděli 26.11. budu udělovat svátost pomazání jen těm, kdo budou
duchovně připraveni /sbírka na bible/
- zápis intencí na příští /rok/ půlrok bude na Pržně 26.11. PO MŠI sv!!!; na
Borové pak na faře po mši sv. v pátek 1.12. a v neděli 3.12.
- sv. Mikuláš nás navštíví /budou-li děti hodné/ už v předstihu v neděli 3.12.
- v neděli 10.12. bude na Pržně poutní mše sv. /svátek Panny Marie/ a
potom posezení s farníky na Obecním úřadě – jídlo, pití, veselí a bratrství
- půlnoční mše jako vloni: Pržno v 16.00 "dětská", na Borové ve 21.00 hod.
- využívejte, prosím, nabídku knih k zapůjčení /vždy po mši sv./
- krize řešíme před svatostánkem nebo u rozvodového soudu?
- socioložka Jiřina Šiklová: "Rozvod je porušením smlouvy."
- staročeské přísloví: "Pověra jest hůl, kdoť jí věří, ten je vůl." viz slovník
českého jazyka /vůl není ani kráva ani býk…/

