Pořad bohoslužeb v týdnu
od 21. 11. do 28. 11. 2021
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
21. 11.
Neděle

LITURGICKÁ
OSLAVA
SLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

HODINA

BOHOSLUŽBY

7.00

Za + Antonína a Annu Praskovy, rodiče
a zetě

Adorace po mši sv.

10.00
Adorace po mši sv.

22. 11.
Pondělí

Památka sv. Cecílie,
panny a mučednice

23. 11.
Úterý

Sv. Klimenta I.,
papeže a mučedníka

24. 11.
Středa

Památka
sv. Ondřeje Dũng-Lạca,
kněze a druhů mučedníků

25. 11
Čtvrtek

Čtvrtek 34. týdne
v mezidobí

26. 11.
Pátek

Pátek 34. týdne
v mezidobí

27. 11.
Sobota

Sobota 34. týdne
v mezidobí

28. 11.
Neděle

1. neděle adventní

Za + Richarda Obrusníka k nedožitým 90.
narozeninám

17.00

Za nemocné s prosbou o Boží pomoc
a blízkost

17.00

Za o. Jana Vidláka a kněze, kteří sloužili
v naší farnosti

7.00

Za živé a + farníky

10.00

Za + Jakuba Obrusníka, rodiče z obou
stran a sourozence

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny přede mší sv. kromě neděle před 10. hod.

Ohlášky:
•
•

•
•

Tuto neděli 21. 10. je sbírka na potřeby farnosti. Díky za každý dar.
Odpustky spojené s návštěvou hřbitova lze letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do
30. 11. dle vlastní volby za obvyklých podmínek. Kromě toho senioři, nemocní a
všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením
spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě
spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile
to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého
otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.
Na 1. neděli adventní si přineste adventní věnce k požehnání.
Děti, nezapomeňte si po mši sv. přijít pro nálepku.

