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

Neděle 9.9.2018
8,30 Borová
10,00 Pržno
Středa 12.9.
18,00 Borová

č. 34. - 35

23. neděle v mezidobí
Za +Bohumila a Žofii Vojkovské a za rodiče z obou stran
Za Marii Halatovou, manžela, syna, dceru, oba zetě a za
živou rodinu
Za Jana a Emílii Jurokových, jejich syna Josefa, za rodinu
Garbovou, Gureckou a Švrčinovou

!!! ČTVRTEK !!! 13.9.
POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
18,00
Borová
Za +Josefa Vojkovského, manželku Emílii, Jiříka Kusáka,
Stanislava Janečku a malého Krištofa
Neděle 16.9.2018
24. neděle v mezidobí
8,30
Borová
Za Marii Šigutovou, manžela a za manžely Kalmusovy
10,00 Pržno
Za Josefa a Štěpánku Moravcovy, rodiče z obou stran, za
živou rodinu a za duše v očistci
Středa 19.9.
18,00 Borová
Pátek
18,00

Za +Františka Běrského, manželku, rodiče, sourozence a za
duše v očistci

21.9.
Borová

Neděle 23.9.2018
25. neděle v mezidobí
8,30
Borová
Za Vladimíra Zapletala, jeho rodiče a za duše v očistci
10,00 Pržno
Za Adolfa a Jiřinu Pitříkovy, rodiče z obou stran,
sourozence 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 pátek 14.9. nebude na Borové mše sv., bude ve čtvrtek 13.9. !!!!!
v neděli 16.9. bude mimořádná sbírka na potřeby farnosti
ve středu 19.9. bude v 15.00 hod. na Nové Vsi náboženství
ve čtvrtek 20.9. nábož. na Pržně
přihlášky do náb. Jsou na stolíku i ve školách
v sobotu v 9.00 bude schůzka na Borové ministrantů
v neděli 23.9. oslavíme výročí posvěcení kostela /sbírka na círk.školy/
v neděli 30.9. bude liturgie s připomínkou sv.Václava
v sobotu 6.10. v bazilice P.M. ve Frýdku v 18.00 hod. děkan.pouť. mše sv.
poděkování za úrodu bude v neděli 14.10.
zájemci o křest dospělých nechť se přihlásí; také zájemci o biřmování

