
Pořad bohoslužeb od 24. 11. do 1. 12. 2019 
 

Neděle 24. listopadu 

Slavnost  

Ježíše Krista Krále 

9.00 HL  Za zpěváky a muzikanty naší farnosti s prosbou o dar 

 zdraví na přímluvu sv. Cecílie a za duše v očistci 

10.30 DL  Za † rodiče Slovákovy, dceru, 2 syny, snachu, zetě,  

 celou † rodinu, pomoc a požehnání pro * rodinu 

Pondělí 25. listopadu 

Památka sv. Kateřiny 

Alex., panny a mučed. 

17.00 SE Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Úterý 26. listopadu 17.30 DL Za těžce nemocnou osobu a za celou * a † rodinu 

Středa 27. listopadu 
  

Čtvrtek 28. listopadu 16.00 HL  Za dar zdraví, víry, pomoc a ochranu pro * rodiny 

Pátek 29. listopadu 17.30 DL  Za * a † farníky 

Sobota 30. listopadu 

Svátek sv. Ondřeje, ap. 

17.30 HL  Za † Oldřicha a Marii Oškerovy, sourozence, dvoje rodiče, 

 duše v očistci a za celou * rodinu 

 

Neděle 1. prosince 

1. neděle adventní 

9.00 HL  Za † Marii a Josefa Masařovy, rodiče z obou stran,  

 dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu 

10.30 DL  Za † rodiče Marii a Bohuslava Maňasovy, zetě Miroslava  

 a ochranu Panny Marie pro * rodiny 
 

Oznamy:  

1. 12. Světový den boje proti AIDS 
 

- Sbírka na Charitu 14.822,- Kč; HL 9.042,- Kč; DL 5.780,- Kč. Všem dárcům Bůh štědře 

odplať. - Do pokladničky je možné ještě dnes přispět na biblický apoštolát. 
 

- Chlapi byli na pouti na Svatém Hostýně. Doufám, že se všichni vrátili v pořádku, a že jejich 

pouť přinese bohatý užitek. 
 

- Ve středu bude v 19 hodin na faře setkání ekonomické rady farnosti. Prosím členy o účast. 
 

- Z pátku na sobotu se připravuje pro mládež (od 8tř.) přespání na faře. Přihlášení u P. Jiřího. 
 

- V sobotu večer před 1. nedělí adventní se v Církvi na celém světě slaví Vigilie za počatý 

život. Při adoraci po mši svaté budeme děkovat za Ježíšovo vtělení a prosit za ochranu života. 
 

- Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice zve v sobotu 30.11. v době od 9 do 

14 h. žáky 9.ročníků a jejich rodiče na den otevřených dveří a přijímačky nanečisto. Bude 

možnost prohlídky školy i domova mládeže. Více informací na www.cirkevka-bojkovice.cz. 

- Den otevřených dveří je také na našich gymnáziích - v Kroměříži i na Velehradě. 
 

- Příští neděli na začátku mše svaté se budou žehnat adventní věnce. - Roráty budou v 6.30 hod. 

HL út, DL st. Prosím maminky, aby se domluvily na chystání snídaní pro děti. 
 

- Příští neděli bude v Luhačovicích v sále u kostela v 16 h. přednáška manželů Vaňkových: 

Předávání víry v rodině. 
 

- Do pátku 6.12. probíhá pod vedením organizace Mary´s meals akce „Batůžkový projekt“. Jde 

o pomoc chudým dětem. Nepoužívaný školní batůžek naplňte základními školními pomůckami 

a odevzdejte ve škole v Dolní Lhotě nebo v zákristii kostelů. Podrobnosti najdete na plakátku. 
 

- Arcibiskupství vyhlásilo výběrové řízení na ředitele/ředitelky dětského domova ve Staré Vsi. 
 

- V zákristii můžete začít objednávat na příští rok a předplatit farní zpravodaj. Cena 100,-Kč. 

http://www.cirkevka-bojkovice.cz/

