Římskokatolická farnost Strážnice + Petrov
25. září 2022 – 26. neděle v mezidobí
7:30 Strážnice
Za otce Roberta k životnímu jubileu
9:00 Petrov
Za + rodiče Lagovy, Kláskovy, švagra a dar zdraví pro rod.
9:00 Radějov
9:30 Rohatec
10:30 Strážnice
Za farní společenství
10:30 Sudoměřice
18:30 Strážnice
Za živou a + rodinu Korvasovu a Juříkovu

Bohoslužby během týdne:
PONDĚLÍ Sudoměřice 17:30
Strážnice 18:30 Na poděk. Bohu za 70 let života, za + rodiče, s prosbou
o B. požeh., ochranu a dar zdraví pro rodinu
ÚTERÝ

Petrov 7:30
Za + o. Jacka, za + kněze ve farnosti a DO
Strážnice 8:00 Za + řeholnice, které působily ve Strážnici
Sudoměřice 17:30

STŘEDA Sudoměřice 7:30
Strážnice 8:00 Za + Jana Matyáše, manželku, syna, zetě a DO
Rohatec 8:00
Radějov 9:00
Petrov 10:30
1) Za obec Petrov, živé a + dobrodince kostela
2) Za poutníky a za živé a + petrovské farníky
ČTVRTEK Strážnice 8:00 Za + Františka Polstera, sestru, rodiče a DO
Rohatec 17:00
Petrov 17:30
Za + Jaroslava Chromiaka a celou + rodinu
PÁTEK

Radějov 17:00
Sudoměřice 17:30
Strážnice 18:30 Za + Marii Maděrovou

SOBOTA Sudoměřice 8:00
Strážnice 8:00
Na úmysl Bohu vědomý
Radějov 9:00
Strážnice 18:30 Za farní společenství

2. října 2022 – 27. neděle v mezidobí
7:30 Strážnice
9:00 Petrov

Na úmysl Bohu vědomý
Za + Jana Gavlíka, rodiče, stařečky, sourozence
a za dar zdraví pro rodinu

9:00 Radějov
9:30 Rohatec
10:30 Strážnice
Za říjnové oslavence ze Strážnice a z Petrova
10:30 Sudoměřice
18:30 Strážnice Na poděk. Bohu za přijatá dobrodiní, s prosbou o ochranu
P. Marie a za dar zdraví

FARNÍ OHLÁŠKY:
1. Dnes se konala sbírka na opravy a provoz kostelů. Sbírky z poslední neděle činily: Strážnice 16.000 Kč,
Petrov 4.000 Kč; poslední dary na opravy a provoz kostelů: 103.000 Kč. Za všechny vaše příspěvky a dary
ze srdce děkujeme!
2. Tento týden:
- v pondělí vás zveme do kostela Panny Marie na eucharistickou adoraci (od 17:30 hod.),
- ve středu vás zveme na svatováclavskou hodovou mši sv. v Petrově (10:30 hod.); po mši sv. bude hodové
pohoštění a sbírka bude na opravu střechy petrovského kostela; hl. celebrantem a kazatelem bude nový
skalický farář P. Miroslav Mika; ve Strážnici tento den bude ranní mše sv. v 8 hod.,
- „dětské“ mše sv.: ve Strážnici „dětská“ mše ve středu nebude a v Petrově bude ve čtvrtek,
- v sobotu zveme do klubovny na faře vysokoškolskou a pracující mládež; zveme vás do „staršího spolča“;
začátek setkání ve 20 hod.
3. Příští neděli (2. října):
- po ranní mši sv. bude krátká společná adorace a svátostné požehnání,
- „hrubá“ mše sv. bude sloužena za říjnové oslavence – za farníky, kteří příští měsíc budou slavit
narozeniny nebo svátek,
- budeme udělovat svát. křtu,
- bude říjnové číslo Studánky.
4. Mládež si v sakristii může vyzvednou přihlášku na setkání piaristické mládeže, které se bude konat
v Krakově o víkendu 14. – 16. 10. Na přihláškách jsou podrobné informace; dopravu do Krakova hradíme
my – piaristé; k účasti zveme biřmovance, ministranty, spolčo, studenty a všechny mladé, kteří se chtějí
zúčastnit setkání; přihlášku odevzdejte do 6. 10.
5. Farní zájezd do Maďarska se bude konat; jsou ještě volná místa, zájemci ať se co nejrychleji přihlásí v CK
Travel 2002; termín zájezdu 27. – 29. 10. a cena zájezdu 5.360 Kč.
6. V sobotu 8. 10. se bude konat pouť veselského děkanátu na Velehrad; je to prosebná pouť za kněžská
povolání a za obnovu rodin; jsou to velmi naléhavé úmysly; farnost zajistí autobusovou dopravu, když
budeme znát počet zájemců o tuto pouť; hlaste se v sakristii a podle počtu poutníků zajistíme autobusy.
7. Vzadu v kostele jsou katolické časopisy a modlitební obrázky a v sakristii můžete nahlásit úmysly na mše
sv. na poslední čtvrtletí letošního roku.
8. Děkujeme posledním úklidovým skupinám. O úklid kostela Panny Marie prosíme skupinu č. 2 (paní
Blatové).
9. Liturgický kalendář nám v tomto týdnu připomíná: v úterý Památka sv. Vincence z Paula; ve středu
Slavnost sv. Václava; ve čtvrtek Svátek sv. archandělů; v pátek Památka sv. Jeronýma; v sobotu Památka
sv. Terezie od Dítěte Ježíše.

Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje v Radějově
696 67 Radějov 2
Kontakty a informace: Komunita řádu piaristů, Kostelní 514, 696 62 Strážnice
Administrátor farnosti o. Dawid Bartochowski SP, tel. 604 250 834
Číslo účtu 1443763319/0800
webové stránky piaristestraznice.cz

25. září 2022 – 26. neděle v mezidobí
9:00 Radějov („dětská“ promluva): Za + rodiče, kamarádku, Mařenku a Lidušku
a za celou živou a + rodinu
15:00 Radějov: opakování koncertu „40 let radějovské scholy“ 😊

Bohoslužby během týdne:
STŘEDA 9:00 Radějov: Za dar zdraví pro nemocnou osobu a pro celou rodinu
PÁTEK 17:00 Radějov: Za + rodiče Káčerkovy, celou živou a + rodinu a DO
SOBOTA 9:00 Radějov: Za modlitební skupiny a říjnové oslavence z Radějova
SOBOTA 11:00 Radějov: Svátost manželství – Bohumila Sečková a Miroslav Jordán

2. října 2022 – 27. neděle v mezidobí
9:00 Radějov: Za + Cyrila Čajku, manželku, syny, za živou a + rodinu a DO

FARNÍ OHLÁŠKY:
1. Dnes:
 byla sbírka na opravy a provoz farnosti. Děkujeme – Pan Bůh zaplať.
 od příštího měsíce nám zvýšili zálohy za elektřinu na 13 500 Kč.
 jste srdečně zváni na opakování koncertu: „40 let radějovské scholy“, který se
uskuteční v 15:00 hod. Na koncertě vystoupí její bývali a současní členové.
Podrobnosti jsou na plakátku.
2. Ve středu 28.9 budeme prožívat slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa
a olomoucké arcidiecéze. Je to doporučený svátek – věřícím se doporučuje, tohoto dne
účastnit se mše sv.
 jste srdečně zváni do petrovského kostela na hodovou bohoslužbu, která se uskuteční
v 10:30 hod. Hlavním celebrantem a kazatelem bude páter Miroslav Mika, farář ve Skalici.
 v Radějově mše sv. bude v 9:00 hod.
3. Příští nedělí 2.10. bude nové číslo farního časopisu „Studánka“.
4. Máme velikou radost a oznamujeme vám, že si v našem kostele, před Bohem a církví, udělí
svátost manželství:
 v sobotu 1.10. Bohumila Sečková a Miroslav Jordán,
 v sobotu 8.10. Denisa Balogová a Igor Dvořák.
 Prosím o modlitbu za snoubence.
5. Měsíc říjen se nese ve znamení modlitby růžence. Proto se tuto požehnanou modlitbu
modlíme i my – začínáme společně vždy ½ hodiny před každou mší svatou (povede růžencové
společenství). Pamatujte taky na tuto modlitbu v rodinách.

6. Covidová doba nám vzala hodně z našich svobod a jistot. Nemohli jsme chodit do kostelů, ani
udělovat svátosti. Je třeba se začít navracet zpět a napravovat zameškané. Udílení svátosti
křtu je možné pro všechny věkové skupiny, od dětí až po hodně dospělé, zkrátka bez rozdílu
věku, po předchozí domluvě s knězem ve farnosti.
7. Pro malý zájem, se příprava na svátost biřmování, odkládá na příští rok.
8. Mládež si v sakristii může vyzvednout přihlášku na setkání piaristické mládeže, které se
bude konat v Krakově o víkendu 14. – 16. 10. Na přihláškách jsou podrobné informace;
dopravu do Krakova hradíme my – piaristé; k účasti zveme biřmovance, ministranty, spolčo,
studenty a všechny mladé, kteří se chtějí zúčastnit setkání; přihlášku odevzdejte do 6. 10.
9. V sobotu 8. 10. se bude konat pouť veselského děkanátu na Velehrad; je to prosebná
pouť za kněžská povolání a za obnovu rodin; jsou to velmi naléhavé úmysly; farnost zajistí
autobusovou dopravu, když budeme znát počet zájemců o tuto pouť; hlaste se pod kůrem
a podle počtu poutníků zajistíme autobusy.
10. Zájezd do Maďarska se bude konat; jsou ještě volná místa, zájemci ať se co nejrychleji
přihlásí v CK Travel 2002; termín zájezdu 27. – 29. 10. a cena zájezdu 5.360 Kč.
11. Prosím Vás, neustávejte ve svých modlitbách, za volbu nového arcibiskupa pro naši diecézi,
nová duchovní povolání, mír pro Ukrajinu a celý svět.
12. Děkuji farníkům, kteří obětovali svůj čas a přišli uklidit a nazdobit kostel. O další úklid
prosíme skupinu č. 5 (do 2.10.). O službu kostelníka prosíme, rodinu Pížovu.
13. Zpovídáme půl hodiny přede mší svatou, kromě neděle.
14. Vzadu pod kůrem jsou katolické časopisy.
15. Liturgický kalendář nám v tomto týdnu připomíná, že:
 v úterý je památka sv. Vincence z Paula, kněze,
 ve středu slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
a olomoucké arcidiecéze – doporučený svátek,
 ve čtvrtek svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
 v pátek památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve,
 v sobotu je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.
Všem, kteří slaví tento týden jmeniny, narozeniny nebo nějaké jiné jubileum,
přeji všechno nejlepší a vyprošuji požehnání od Pána.
Vám ostatním, přeji požehnanou neděli a nastávající týden.
o. David SP

Římskokatolická farnost Krista Krále v Sudoměřicích
696 66 Sudoměřice 375
Kontakty a informace: Komunita řádu piaristů, Kostelní 514, 696 62 Strážnice
Administrátor farnosti o. Dawid Bartochowski SP, tel. 604 250 834
Číslo účtu: 6132491339/0800

webové stránky: piaristestraznice.cz

25. září 2022 – 26. neděle v mezidobí
10:30 Sudoměřice: Za + maminku Annu Podrazilovou, jejího manžela, celou
živou a + rodinu

Bohoslužby během týdne:
PONDĚLÍ 17:30 Sudoměřice: Za dvoje +rodiče, manžela, syna a celou živou i +rodinu
ÚTERÝ 17:30 Sudoměřice: Za farní společenství ze Sudoměřic a Radějova
STŘEDA 7:30 Sudoměřice: Za farní společenství ze Sudoměřic a Radějova
PÁTEK 17:30 Sudoměřice: Na úmysl P. Bohu vědomý
SOBOTA 8:00 Sudoměřice: Za živé a + členy Růžencového společenství,
Eucharistické hodiny, + o. Jacka a za říjnové oslavence ze Sudoměřic

2. října 2022 – 27. neděle v mezidobí

10:30 Sudoměřice: Za živé a + rodiny, dar zdraví a duše v očistci

FARNÍ OHLÁŠKY:
16. Dnes:
 byla sbírka na opravy a provoz farnosti. Sbírka z minulé neděle činila 6 404, Děkujeme – Pán Bůh
zaplať.
 jste srdečně zváni na opakování koncertu: „40 let radějovské scholy“, který se uskuteční
v 15:00 hod. Na koncertě vystoupí její bývalí a současní členové. Podrobnosti jsou na
plakátku.
17. Zítra, v pondělí 26. 9.:
 v 17:00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti,
 po mši sv. bude v kostele setkání společenství Modlících se matek.
18.V úterý 27.9. bude v našem kostele Adorační den. Pod kůrem, se můžete přihlásit ke službě během
adorace, která bude zahájena ve 12:00 hod. modlitbou Anděl Páně a ukončení bude v 17:30
hod požehnáním Nejsvětější Svátostí a mší svatou. Je to vhodný čas na soukromou modlitbu před
Nejsvětější Svátostí. Pamatujte prosím v modlitbě na bohoslovce a kněžská a řeholní povolání.
19. Ve středu 28.9 budeme prožívat slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa a
olomoucké arcidiecéze. Je to doporučený svátek – věřícím se doporučuje tohoto dne, zúčastnit se mše
sv.
 jste srdečně zváni do petrovského kostela na hodovou bohoslužbu, která se uskuteční v 10:30 hod.
Hlavním celebrantem a kazatelem bude páter Miroslav Mika, farář ve Skalici. Přijďme v hojném
počtu a oslavme tak spolu s o. Robertem jeho 50. narozeniny a mysleme na něj ve svých modlitbách.
 v Sudoměřicích mše sv. bude v 7:30 hod.
20. V pátek 30. 9.:
 v 17:00 hod. bude nácvik sboru,
 v 17:30 bude dětská mše sv.,
 po mši sv. bude pro děti „přespávačka“ na faře. Podrobnosti jsou na plakátku.

21. Příští nedělí 2.10. bude nové číslo farního časopisu „Studánka“.
22. Měsíc říjen se nese ve znamení modlitby růžence. Proto se tuto požehnanou modlitbu
modlíme i my – začínáme společně vždy ½ hodiny před každou mší svatou.
Pamatujte taky na tuto modlitbu v rodinách.
23. Covidová doba nám vzala hodně z našich svobod a jistot. Nemohli jsme chodit do kostelů, ani
udělovat svátosti. Je třeba se začít navracet zpět a napravovat zameškané. Udílení svátosti křtu je
možné pro všechny věkové skupiny, od dětí až po hodně dospělé, zkrátka bez rozdílu věku, po předchozí
domluvě s knězem ve farnosti.
24.

Pro malý zájem, se příprava na svátost biřmování, odkládá na příští rok.

25. Prosíme všechny - děvčata, chlapce, ženy, muže, opět bez rozdílu věku, kdo by měl zájem zpívat
při mši sv. přijďte v neděli 2. 10. 2022 v 10:00 hod. do přístavby na nácvik. Přijďte oslavovat Boha
písní a zpěvem.
26. Prosíme všechny lektory, pokud máte mít čtení a z nějakého důvodu nemůžete, zajistěte si prosím
náhradu nebo výměnu. Předejdeme nedorozuměním. Pokud by někdo měl zájem, zapojit se do služby
lektora, přihlaste se v sakristii.
27. Mládež si v sakristii může vyzvednout přihlášku na setkání piaristické mládeže, které se bude
konat v Krakově o víkendu 14. – 16. 10. Na přihláškách jsou podrobné informace; dopravu do Krakova
hradíme my – piaristé; k účasti zveme biřmovance, ministranty, spolčo, studenty a všechny mladé, kteří
se chtějí zúčastnit setkání; přihlášku odevzdejte do 6. 10.
28. V sobotu 8. 10. se bude konat pouť veselského děkanátu na Velehrad; je to prosebná pouť za
kněžská povolání a za obnovu rodin; jsou to velmi naléhavé úmysly; farnost zajistí autobusovou
dopravu, když budeme znát počet zájemců o tuto pouť; hlaste se pod kůrem a podle počtu poutníků
zajistíme autobusy.
29. Zájezd do Maďarska se bude konat; jsou ještě volná místa, zájemci ať se co nejrychleji přihlásí
v CK Travel 2002; termín zájezdu 27. – 29. 10. a cena zájezdu 5.360 Kč.
30. Prosím Vás, neustávejte ve svých modlitbách, za volbu nového arcibiskupa pro naši diecézi, nová
duchovní povolání, mír pro Ukrajinu a celý svět.
31. Pamatujte prosím, že je denně otevřený vstup, do předsíně kostela do 18:00 hod.
32.

Děkuji farníkům, kteří obětovali svůj čas a přišli uklidit a nazdobit kostel.
O další úklid prosíme skupinu č. 11 Paní Baculíkové P.

33.

Vzadu na stole jsou katolické časopisy.

34.

Zpovídáme půl hodiny přede mší svatou, kromě neděle.

35.






Liturgický kalendář nám v tomto týdnu připomíná, že:
v úterý je památka sv. Vincence z Paula, kněze,
ve středu slavnost sv. Václava, mučedníka,
ve čtvrtek svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
v pátek památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve,
v sobotu je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

Všem, kteří slaví tento týden jmeniny, narozeniny nebo nějaké jiné jubileum, přeji všechno nejlepší
a vyprošuji požehnání od Pána. Vám ostatním, přeji požehnanou neděli a nastávající týden.
o. David SP

Římskokatolická farnost Rohatec
25. září 2022 – 26. neděle v mezidobí
930: Za živou a + rodinu Hovězákovu a DO
Bohoslužby během týdne:
STŘEDA

800: Za farní společenství

ČTVRTEK

1700: Na poděkování za uzdravení vnuka a Boží ochranu pro rodinu
Vavřikovu
2. října 2022 – 27. neděle v mezidobí

930: Za + rodiče Koubkovy, živou rodinu a DO
FARNÍ OHLÁŠKY:
1. Sbírka na potřeby a provoz našeho kostela činila 3.260 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
2. V předsíni kostela na nástěnce jsou termíny mší sv. na měsíce říjen-prosinec, na které je
možné domluvit potřebné úmysly.
3. Příští neděli bude mše sv. s kázáním pro děti.
4. V sobotu 8. 10. v 15 hod. se bude konat pouť veselského děkanátu na Velehrad; je to
prosebná pouť za kněžská povolání a za obnovu rodin; jsou to velmi naléhavé úmysly;
farnost zajistí autobusovou dopravu, když budeme znát počet zájemců o tuto pouť; napište
se na listinu vzadu kostela a podle počtu poutníků zajistíme autobusy.
5. Liturgický kalendář nám v tomto týdnu připomíná:
- v úterý Památka sv. Vincence z Paula, kněze;
- ve středu Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa (doporučený
svátek);
- ve čtvrtek Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů;
- v pátek Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve;
- v sobotu Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

