Římskokatolická farnost Strážnice + Petrov (1-2 str.),
Radějov (3-4 str.), Sudoměřice (5-6 str.) , Rohatec (7 str.)

Mešní úmysly od neděle 8. 1. do neděle 15. 1. 23 (Strážnice + Petrov)
Neděle 8.1.

Strážnice

7:30: Za + rodiče a za B. požeh.
pro rodinu Piškulovu a Hrdouškovu

Petrov

9:00: Za + rodiče Miškovy, rodinu Tichých
a za B. požeh. pro rodinu

Strážnice

10:30: Za farní společenství

Strážnice

18:30: Na poděk. za 91, 71, 70, a 50 let života
a za B. ochranu pro rodinu Stanislavovu
a za + vnuka Jaroslava

Pond. 9.1.

Úterý 10.1.

Středa 11.1.

Strážnice

8:00: Zádušní mše sv. za + Marii Karasovu (pohřeb 13:00)

Strážnice

18:30: Za B. požeh. a dar zdraví pro Lenku Sochorovu

Petrov

7:30: Za + Marii Hanákovu, za živou a + rodinu

Strážnice

8:00: Za farníky a krajany z Kruščice

Strážnice

17:30: Za + rodiče Tomšejovy, sestru, švagra
a za B. ochranu a zdraví pro rodinu

Čtvrtek 12.1.

Strážnice

8:00: Za + otce Jacka

Petrov

17:30: Za + rodiče Františka a Růženu Florianovy,
jejich sourozence a za dar zdraví

Pátek 13.1.

Strážnice

18:30: Za + rodinu Kaňovu a Janáskovu

Sobota 14.1.

Strážnice

8:00: Za + rodiče, bratra, rodinu a za B. požeh.

Strážnice

18:30: Za + Františka a Jana Blatovy, jejich manželky, děti
a za B. požeh. pro rodinu

Neděle 15.1.

Strážnice

7:30: Na poděk. za udělené milosti a za B. požeh. pro rod.

Petrov

9:00: Za + rodiče Matyášovy, Zezulovy, bratry, švagrové,
stařečky a za B. požeh. a zdraví pro rodinu

Strážnice

10:30: Za farní společenství

Strážnice

18:30: Za + rodinu Kyšovu, Vavříkovu
a za ochranu P. Marie pro rodinu

Farní ohlášky (Svátek Křtu Páně – 2. neděle v mezidobí)
1) Dnešním Svátkem Křtu Páně končíme letošní vánoční dobu; během týdne uklidíme betlém, ale
výzdobu a stromky necháváme do 2. února. Ještě dnes odpoledne jste zváni do kostela P. Marie na
vánoční koncert CM Danaj a hostů; vstupné dobrovolné; začátek koncertu v 16:00.
2) Novoroční sbírky činily: Strážnice 24.000 Kč, Petrov 6.500 Kč; během posledních dnů jste na
opravy a provoz kostelů přispěli dary ve vyšší 30.000 Kč – děkujeme za vaši štědrost!
3) Tento týden:
- v pondělí jste zváni na eucharistickou adoraci (od 17:30 u P. Marie),
- „dětské“ mše sv. (17:30): ve středu ve Strážnici a ve čtvrtek v Petrově,
- ve středu bude organizační setkání před letošním orelsko farním plesem; setkání bude na faře po
„dětské“ mši sv. (začátek setkání 18:15); na toto setkání zveme všechny, kteří se chtějí zapojit do
příprav letošního plesu, který se bude konat v sobotu 11. února,
- v pátek jste zváni na společnou adoraci (pobožnost) za kněze (od 17:30 u P. Marie),
- v sobotu bude setkání společenství vysokoškoláků a pracující mládeže; začátek ve 20:00
v klubovně na faře.
4) Příští neděli (15. 1.) bude sbírka na opravy a provoz kostelů.
5) Vzadu v kostele jsou katolické časopisy.
6) V sakristii můžete nahlásit úmysly na mše sv. na první čtvrtletí roku. Také se tam můžete hlásit
na autobusovou pouť do Marianky.
7) Děkujeme posledním úklidovým skupinám. O úklid kostela prosíme skupinu č. 1 (paní
Adamcové).

Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje v Radějově
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

8. ledna – Svátek Křtu Páně
9:00 Radějov („dětská“ promluva): Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života,
za + sestru Marušku, + rodiče z obou stran a za dar zdraví pro rodinu

Bohoslužby během týdne:
STŘEDA 17:00 Radějov: Za + Marii Petrovou, manžela, živou rodinu a duše v očistci
PÁTEK 17:00 Radějov: Za + Apolonii Káčerkovou, manžela, jejich děti, vnuka,
duše v očistci a za živou rodinu

15. ledna – 2. neděle v mezidobí
9:00 Radějov: Za živou a + rodinu Brantálovu a Petrovu a duše v očistci

FARNÍ OHLÁŠKY:
1. Dnes slavíme Svátek Křtu Páně. Tímto svátkem, končí Vánoce a začíná liturgické mezidobí.
 Velké poděkování patří panu Vlastimilovi Cigáňovi, za opravu a rekonstrukci soch, v našem
radějovském betlémě. Moc děkuji!
2. Ve středu 11. 1.:
 v 16:30 hod. bude Adorace Nejsvětější svátosti a růženec,
 Po mši sv. bude na faře beseda pro seniory.
3. V pátek 13. 1.
 v 16:40 hod. bude korunka k Božímu milosrdenství a litanie k sv. sestře Faustyně,
 po mši sv. bude na faře náboženství pro 2. stupeň ZŠ.
4. Příští neděli 15.1. bude sbírka na opravy a provoz naší farnosti. Pamatujte prosím na zálohy
za topení.
5. Tříkrálová sbírka 2023 je za námi. Děkujeme Pánu Bohu, že se letos sbírka uskutečnila.
Velmi děkuji všem, kteří se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k
lidským srdcím, děkuji dětem a vedoucím skupinek, kteří obětovali svůj volný čas, a bez
kterých by se tato tradiční sbírka nemohla uskutečnit. Děkuji paní Gabriele Winklerové za
koordinování sbírky v naší farnosti. Mé upřímné poděkování patří, také vám všem, kteří jste
koledníky vlídně přijali ve svých domovech a do sbírky finančně přispěli. Včera večer jsem
dostal takovou zprávu „Takže 😁 celkem se vybralo 35.968 kč.👍, moc děkujeme malým i
velkým koledníkům. Jinak fara je uklizená, nikdo se neztratil😁, dětem se koledování líbilo,
tož dobře to dopadlo“ 🤣

6. Prosím Vás, neustávejte ve svých modlitbách, za volbu nového arcibiskupa pro naši diecézi,
nová duchovní povolání, mír pro Ukrajinu a celý svět.
7. Děkuji farníkům, kteří obětovali svůj čas a přišli uklidit a nazdobit kostel. O další úklid
prosíme skupinu č. 2. O službu kostelníka prosíme rodinu Sečkovu.
8. Zpovídáme půl hodiny přede mší svatou, kromě neděle.
9. Vzadu pod kůrem jsou katolické časopisy.
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

Na dnešní den připadá svátek Křtu Páně, kterým se končí období Vánoc. Liturgie nám
předkládá vyprávění o Ježíšově křtu v Jordánu v redakci svatého Matouše. Evangelista
podává, jak po té, co byl Ježíš pokřtěn, spolu s mnoha jinými, které přilákalo kázání
Předchůdce Páně, otevřelo se nebe a v podobě holubice na Něho sestoupil Duch Svatý.
V té chvíli zazněl shůry hlas: "To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení".

Římskokatolická farnost Krista Krále v Sudoměřicích
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

8. ledna – Svátek Křtu Páně
10:30 Sudoměřice: Za + rodinu Janíkovu a Macháčkovu, manžela, zetě Milana,
sestry, švagry a švagrové, jejich děti a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

Bohoslužby během týdne:
PONDĚLÍ 17:30 Sudoměřice: 1) Za + rodiče, bratra, stařečky, příbuzné, duše v očistci,
za Boží ochranu a dar zdraví pro rodinu
2) Za + otce Jaroslava Joška a jeho + sestru Marii
STŘEDA 7:30 Sudoměřice: Za + rodiče Hurbanovy, Sasínovy, za celou živou a + rodinu
PÁTEK 17:30 Sudoměřice: Za + bratra, rodiče Mikéskovy, živou rodinu a duše v očistci
SOBOTA 8:00 Sudoměřice: Za + manžela Josefa, rodiče Tomancovy a Janečkovy,
sourozence, dar zdraví, Boží požehnání pro celou rodinu

15. ledna – 2. neděle v mezidobí

10:30 Sudoměřice: Na poděkování Pánu Bohu za dar 65 a 46 let života, s prosbou
o Boží požehnání a pomoc Panny Marie do dalších let

FARNÍ OHLÁŠKY:
10.

Dnes slavíme Svátek Křtu Páně. Tímto svátkem, končí Vánoce a začíná liturgické mezidobí.

11. Zítra, v pondělí 9.1.:
 v 17:00 hod. bude adorace Nejsvětější Svátosti,
 po mši sv. bude v kostele setkání společenství Modlících se matek.
12. Ve čtvrtek 12. 1. navštívím naše nemocné a jejich rodiny. Přihlaste prosím své blízké
v sakristii do středy 11. 1.
13.

V pátek 13. 1. v 17:00 hod. bude nácvik sboru a v 17:30 hod. dětská mše sv.

14. Příští neděli 15. 1. bude sbírka na opravy a provoz naší farnosti. Pamatujte prosím na
zálohy za topení.
15. Tříkrálová sbírka 2023 je za námi. Děkujeme Pánu Bohu, že se letos sbírka uskutečnila.
Velmi děkuji všem, kteří se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu
k lidským srdcím. Děkuji dětem a vedoucím skupinek, kteří obětovali svůj volný čas, a bez
kterých by se tato tradiční sbírka nemohla uskutečnit. Děkuji rodině Janečkové, za
koordinovaní sbírky v naší farnosti. Mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste
koledníky vlídně přijali ve svých domovech a do sbírky finančně přispěli. Bylo vykoledováno 68
548 Kč a 105,41 EUR.

16.

V pátek 20. 1. po mši sv. bude setkání rodičů prvokomunikantů - prosím naplánujte si čas.

17.Prosím Vás, neustávejte ve svých modlitbách, za volbu nového arcibiskupa pro naši diecézi,
nová duchovní povolání, mír pro Ukrajinu a celý svět.
18. Protože na faře, která zásobuje vodou i kostel, praskla tlaková nádoba na čerpání vody, zatím
nemáme vodu. Prosíme, pokud to není nezbytné, nepoužívat WC, není voda - nesplachuje se.
Moc prosíme o pochopení.
19.

20.

Děkuji farníkům, kteří obětovali svůj čas a námahu se sháněním vody a přišli uklidit a
nazdobit kostel. O další úklid prosíme skupinu č. 7 p. Grossmannové L. (voda by už
měla jít)
Sbírka z minulé neděle činila 10 280 Kč. Děkuji za vaši štědrost!

21.

Vzadu na stole jsou katolické časopisy. Jsou tam také Listy svatohostýnské, členové
Matice si je rozeberte.

22.

Zpovídáme půl hodiny přede mší svatou, kromě neděle.
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

Na dnešní den připadá svátek Křtu Páně, kterým se končí období Vánoc. Liturgie nám
předkládá vyprávění o Ježíšově křtu v Jordánu v redakci svatého Matouše. Evangelista
podává, jak po té, co byl Ježíš pokřtěn, spolu s mnoha jinými, které přilákalo kázání
Předchůdce Páně, otevřelo se nebe a v podobě holubice na Něho sestoupil Duch Svatý.
V té chvíli zazněl shůry hlas: "To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení".

Římskokatolická farnost Rohatec
8. ledna 2023 – Svátek Křtu Páně
930: Za + tatínka Josefa Hollého
Bohoslužby během týdne:

ÚTERÝ

1700 : Za + Marii Šrůtkovou, manžela, živou a + rodinu a DO

ČTVRTEK

1700 : Za farní společenství z Rohatce
15. ledna 2023 – 2. neděle v mezidobí

930: Na poděkování za dožití 80 let života
FARNÍ OHLÁŠKY:

1. Chtěl bych poděkovat organizátorům, dobrodincům a účastníkům Tříkrálové sbírky.
Pán Bůh zaplať.
2. Dne 10. ledna, v úterý, připadá adorační den v naší farnosti. Začneme v 9 hod. vystavením
Nejsvětější svátosti a zakončíme mší sv. v 17 hod. Prosím, napište svou účast po půl hodinách
na listu vzadu kostela. Nenechme Pána
Ježíše Krista ani chvíli o samotě.
3. Příští neděli bude sbírka na potřeby a provoz našeho kostela a fary.
4. Zpověď v našem kostele je vždycky 20 min. přede mší sv.
5. Vzadu na stole jsou zdarma katolické časopisy.

