Pořad bohoslužeb v týdnu
od 26. 6. do 3. 7. 2022
Římskokatolická farnost Strahovice
Strahovice 123, 747 30
Farář: P. Vlastimil Krajčovič
Mobil: 731 625 672; E-mail: rkf.strahovice@doo.cz, web: https://fsch.cz

DEN

LITURGICKÁ
OSLAVA

26. 6.
Neděle

13. neděle v mezidobí

27. 6.
Pondělí

Pondělí 13. týdne
v mezidobí

28. 6.
Úterý

VIGILIE SLAVNOSTI
SV. PETRA A PAVLA,
APOŠTOLŮ

HODINA

BOHOSLUŽBY

7.00

Za živé a + farníky
Za mládež vycházející ze školy s prosbou
o Boží pomoc a ochranu do dalšího života

10.00

17.00

K Božímu Milosrdenství za Jana Leciána,
manželku, syna a příbuzné

17.00

K Božímu Milosrdenství za Františka
Šafarčíka, manželku, jejich děti, 2 vnuky
a příbuzné

- doporučený svátek

29. 6.
Středa

SLAVNOST
SV. PETRA A PAVLA,
APOŠTOLŮ

30. 6.
Čtvrtek

Votivní
O Nejsvětějším Srdci
Ježíšově

1. 7.
Pátek

Pátek 13. týdne
v mezidobí

2. 7.
Sobota

Sobota 13. týdne
v mezidobí

Na poděkování Pánu Bohu na přímluvu
14. neděle v mezidobí
Panny Marie za dar zdraví a za ochranu
8.30
celé rodiny
Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny přede mší sv. kromě neděle před 10. hod.

3. 7.
Neděle

Ohlášky:
• Poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě slavnosti Těla a Krve Páně.
• Od příští neděle 3. 7. bude po celé prázdniny, až na výjimky, fungovat prázdninový pořad
•
•
•
•
•

bohoslužeb. Nedělní mše sv. bude bývat v 8.30 hod.
Minulou neděli 19. 6. byla sbírka na potřeby farnosti. Vybralo se 21 400 Kč. Díky za každý dar!
Děti nezapomeňte si přijít pro nálepku. Pro děti, které sbírají nálepky za mši sv.: Vyhodnocení
bude v září 2022.
Tento pátek je první v měsíci. Návštěva nemocných proběhne tentokrát ve čtvrtek dopoledne.
Příští neděli 3. 7. srdečně zveme na modlitbu v kostele a pak na setkání na faře při kávě.
Začátek je ve 14 hod. v kostele.
Pozvání na Prašivou 2022 (viz. příloha).

Pozvání na Prašivou 2022
Milí rodiče, děti, rodiny,
blíží se začátek prázdnin, a proto bych vás rád pozval na setkání, kterým prázdniny v naší diecézi
začínáme. Je to Setkání dětí a rodin v pátek 1. července na Prašivé. Program, který má letos téma
„Společně na cestě“, zahájíme v 10,00 hodin v areálu Kamenité, kde prožijeme mši svatou a po ní
se vydáme na Prašivou. Tam bude pro vás kolem kostela připravena řada zajímavých stanovišť. Do
batůžku si můžete vzít navíc jeden obyčejný brambor. Na jednom stanovišti s jeho pomocí uděláte
radost lidem z Domova svaté Alžběty v Jablunkově. Tímto Setkáním dětí a rodin zakončíme v naší
diecézi Rok rodiny vyhlášený papežem Františkem.
Těším se na setkání s vámi na Prašivé!
+biskup Martin

