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

Neděle 4.2.2018
8,30 Borová
10,00 Pržno
Středa 7.2.
17,00 Borová
Pátek 9.2.
18,00
Borová

č. 5 - 6

5. neděle v mezidobí
za živou a +rodinu Kubačakovou a za duše v očistci
za Gabrielu Bayerovou, dva manžely, syna Františka, za
živou i +rodinu a za duše v očistci
za Ilonku Hlistovou a Jarušku Foldynovou

za rodinu Telaříkovou, Gromnicovou, Pyškovou,
Ramíkovou s prosbou za dar zdraví
Neděle 11.2.2018
6. neděle v mezidobí
8,30
Borová
na poděkování za dar života a za živou i +rodinu
10,00 Pržno
za Marii Mertovou, za živou a +rodinu
Středa 14.2.
POPELEČNÍ STŘEDA
17,00 Borová
za Žofii a Karla Kubačákovy a za jejich děti, za Marii
Šigutovou a manžela
Pátek 16.2.
18,00 Borová
za Žofii Šamajovou a za živou i +rodinu Hanzelkovou a
Milatovou
Neděle 18.2.2018
1. neděle postní
8,30
Borová
na poděkování za 60 let života a za rodinu Ramíkovou a
Židkovou
10,00 Pržno
za živou a +rodinu Chrobákovou, Kupčákovou, Karchovou,
Havlíkovou, Černou 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
- ve středu 14.2. začíná postní období, bude se udělovat "popelec"; je to
doba vnitřního usebrání, půstu a konání dobra
PRŽNO v 15.30 hod. s udělováním "popelce"
- křížové cesty budou půl hodiny přede mši sv.; zapište si vedení KC
- na farních stránkách jsou úvahy na každý postní den
-- // -jsou fotky z naší farnosti
- budeme nabízet postničky - pokladničky
- v neděli 18.2. bude mimořádná sbírka na potřeby naší farnosti
- děkuji, že chodíte včas na bohoslužbu /alespoň 5 minut přede mši sv./
- prosím přítomné na mši ve všední dny, aby si u pana kostelníka vzali
čtení a přímluvy!!! Nestyďte se! Jistě jste chodili do školy. Brýle zapůjčíme!
- "Víra, která za nic nestojí, za nic nestojí." Rodič nebo učitel mohou otevřít
dveře, ale každý člověk musí vstoupit sám…

