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

Středa 13.12.
17,00 Borová
Pátek
18,00

15.12.
Borová

č. 35 - 36

za živou a +rodinu Pavláskovou, Šikýřovou, Ručkovou,
Bakotovou a Fiedorovou
za živou a +rodinu Kabátovou, Šamajovou, Hyrtusovou,
Sadlekovou, Rudínskou a za duše v očistci

Neděle 17.12.2017
3. neděle adventní
8,30
Borová
za Jindřišku Brabcovou, Josefa, za Cyrilu Dostálovou a za
živou i +rodinu
10,00 Pržno
za rodinu Kovářovou a Venosovou
Středa 20.12.
17,00 Borová

za farnost

Pátek 22.12.
18,00 Borová

za Milana Drozda, jeho syna a za duše v očistci

Neděle 24.12.2017
4. neděle adventní
8,30
Borová
za Barboru a Antonína Satinské, jejich syna kněze
Emanuela a za další živé i +potomky
10,00 Pržno
za Jana a Marii Švastovy, za Boženu a Vítězslava
Vejrostovy, za živou i +rodinu a za duše v očistci
Kontakt na ŘKF Borová-Malenovice: Farní úřad: tel. 739 002 761
P. Petr Hrubiš,
e-mail: rkfborova@seznam.cz ; hrubispetr@seznam.cz
- v neděli 24.12. na ŠTĚDRÝ DEN bude v 16.00 hodin na Pržně tzv. "dětská
půlnoční" úmysl: za děti a mládež naší farnosti; na Borové bude ve 21.00 hodin
"půlnoční" mše svatá za naši farnost
- v pondělí o Slavnosti Narození Páně budou bohoslužby jako v neděli:
8.30 na Borové /za rodinu Karáskovou a Střížovou
10.00 na Pržně /za Gabrielu Bayerovou, živou a +rodinu, za duše v očistci
a za Vlastu Svobodovou/
- v úterý o Svátku sv.Štěpána budou mše sv.: na Borové v 8.30 hodin /za
+Ilonu Hlistovou, rodiče a sestru Evu/; na Pržně v 10.00 /za +Antonína, Jana a
Rudolfa Hlostovy/
- ve čtvrtek 14.12. v 17.00 hodin na faře posezení nad bibli
- v pátek 15.12. bude od 17.30 zpovídat na Borové P.Vojtěch Míčan
- v neděli 17.12. bude mimořádná sbírka na potřeby farnosti
- všem vám přeji adventní NEspěch a prožívání toho podstatného z
radostné zprávy o příchodech Spasitele na svět i do našich životů

