
Neděle    25.9. 

 

26. NEDĚLE                          

V MEZIDOBÍ                          

                       

7:45   Tvarožná    Za Jana Nose, rodiče Hlučkovy a za 

duše v očistci                                                                             

9:15   Blažovice                                                                                    

10:45  Tvarožná    Za Jana Dvořáčka, rodiče a za duše                  

v očistci 

  

 

Pondělí     26.  14:30  Tvarožná   pohřeb pana Jana Šumbery   

Úterý                    27.  Tvarožná                                           ———                                                                                

18:30  Blažovice 

  

Středa                  28. Slavnost sv. Václava, mu-

čedníka, hlavního patrona 

českého národa 

7:45 Tvarožná    Za náš národ a veřejné představitele, 

kteří jej vedou               

  

Čtvrtek                29. Svátek svatých archandělů 18:00  Mokrá      Za zemřelou Jaroslavu Mlaskačovou, , 

manžela, bratry a za duše v očistci                         

  

Pátek                30. Památka sv. Jeronýma, 

kněze a učitele církve 

17:00  Tvarožná        Za  Jiřího Blaháka, rodiče z obou 

stran a za boží ochranu celé rodiny                                                                             

18:30  Blažovice   

 Návštěvy nemocných 

Sobota   

ŘÍJEN              

1.10. Památka sv. Terezie                     

od Dítěte Ježíše,                             

panny a učitelky církve 

7:00  Tvarožná -   Za živou a zemřelou rodinu Drápalovu 

a Klimešovu 
 18:30 Adorace 

Neděle               2.10. 27. NEDĚLE                          

V MEZIDOBÍ                      

 

7:45   Tvarožná    Na poděkování za 68 let společného 

života a za * a + rodinu                                                                             

9:15   Blažovice                                                                                    

10:45  Tvarožná   Za farníky obou farností 

  

 

Týden ve farnosti 

• Výuka náboženství podle rozvrhu - během týdne dostanou loňští třeťáci přihlášku na celodenní setkání s panem biskupem (bude 

tam také informace o odjezdu a návratu), které se koná ve čtvrtek 6. 10. v Brně. Pokud děti přihlásíte, nezapomeňte je omluvit ve škole. 

• Ne - 10:45 mše zaměřená na děti (každou neděli)       

• Čt - návštěvy nemocných (mimořádně)                                                                                                                                

• Pá (každý pátek)                                                                                                                                                                                  

- příležitost ke zpovědi od 16:00                                                                                                                                                        

- ministrantská schůzka pro menší (ZŠ) od 15:00 - na faře; po ní ministrování při mši svaté; začínáme v pátek 14. 

října                                                                                                                        

• So - adorace 18:30      

•  

•  

 
 

Měsíc září ve farnosti — VÝHLED 

• Zahájení Biblických hodin 

• Setkání EFR a PFR - co nás čeká ve školním roce 2022/23 

  Mimořádné události                                                                                                           
Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem 6.10. v Brně na Petrově 

Konference o evangelizaci Pá 11. - so 12.11. v Olomouci. Více informací na web stránkách.  


