Pořad bohoslužeb ve farnosti Vlachovice
od 28. 11. 2021 do 5. 12. 2021
Ne
28.11
.
Po
29.11
.
Út
30.11
.
St
1.12.

1. neděle adventní

10.30
17.00

Svátek svatého
Ondřeje, apoštola

So
4.12.
Ne
5.12.

Za + Vincence Tomečka, rodiče z obou
stran, dar zdraví a Boží ochranu pro živou
rodinu
za farníky
Za + rodiče Petrů, + rodiče z obou stran, +
sourozence, + Karla Pechance

-

17.00

Čt
2.12.
Pá
3.12.

8.45

7.00

Památka svatého
Františka Xaverského,
kněze
Sobotní památka
Panny Marie
Fatimská sobota

17.00

2. neděle adventní

8.45

7.00

10.30

Za + Josefa a Boženu Trchalíkovy, bratra
Jaroslava, švagra Lubomíra a dar zdraví
pro živou rodinu
Za + Karla Paciorka (1. výročí),
+ sourozence, + rodiče z obou stran, dar
zdraví a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Za + Boženu Raškovu, manžela Aloise,
syna Miroslava, celou + rodinu, dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Anežku a Josefa Šupolovy, dar
zdraví a Boží ochranu pro celou živou
rodinu
Za + Františka Dorušku (5. výročí), syna
Jaroslava, rodiče z obou stran, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky


Oznámení pro rodiny, jejichž nemocné navštěvují:
Vzhledem k tomu, že mám své vlastní lékařské naplánované návštěvy v tomto týdnu,
přesouvají se návštěvy nemocných na další týden - návštěva nemocných bude příští
čtvrtek 9. prosince pro obec Vlachovice a v pátek 10. prosince pro Křekov,
Vlachova Lhota, Vrbětice.

Ve vývěsce je možné se seznámit s AG v Kroměříži, den otevřených dveří je
v sobotu 4. prosince 2021 od 9:00 hod. do 12:00 hod. Na stolečku jsou informační
skládačky z prostředí AG v Kroměříži… Dejme dětem výborné vzdělání a vynikající
prostředí k utváření osobnosti… díky.

Na našich www.farnostvlachovice.cz jsou informace k přečtení ohledně AG
v Kroměříži…

Ve vývěsce se nacházejí adventní inspirace pro duchovní život… využijte je…

