POŘAD BOHOSLUŽEB
farnosti Rajnochovice
14. 11. – 21. 11. 2021
8:30
9:00
14:30

Příležitost ke svátosti smíření
Za farníky
Adorace a svátostné požehnání

Sv. Alberta Velikého,
biskupa a učitele církve

17:00

Za živou osobu na úmysl dárce,
živou rodinu a duše v očistci

Sv. Gertrudy, panny

14:00

Pohřeb paní Františky Perutkové

Památka sv. Alžběty Uherské,
řeholnice
Státní svátek

9:00

Za Karla Vičana a živou rodinu

16:30

Růženec

17:00

Na poděkování za dožití 80 let

17:00

Za děti, vnoučata a pravnoučata

18:00

Za † sestru v Kristu Faustu

8:30
9:00
14:30

Příležitost ke svátosti smíření
Za farníky
Adorace a svátostné požehnání

Ne
14.11.

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Po
15.11.
Út
16.11.
St
17.11.

Sbírka na Charitu

Posvěcení římských bazilik
Čt
18.11. svatých apoštolů Petra a Pavla
Pá
19.11.
So
20.11.
Ne
21.11.

Votivní ke sv. Josefovi

SLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
36. Světový den mládeže

 Dle usnesení Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme,










že při účasti na mši svaté je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat
ruce, dodržovat 2 m rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela
je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání).
Ve středu nebude ministrantská schůzka.
Ve středu v 17 hodin se po celé republice rozezní zvony jako připomínka listopadových
událostí roku 1989 u příležitosti pádu komunistického režimu.
Od dnešní neděle do příští neděle jsme zváni k modlitbám za mládež.
V sobotu zveme mladé na děkanátní setkání mládeže, které se uskuteční v sobotu od 9.00
na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Je třeba se přihlásit na facebookových
stránkách „Mládež děkanátu Kroměříž“. Ten, kdo by chtěl jet společně autem, ať napíše
otci Jiřímu.
V sobotu jsme zváni od 16 hodin na koncert v Loučce pro kostel Dobrého pastýře.
Více informací na nástěnce.
Děkujeme za úklid kostela. Tento týden uklízí paní Vacková a Ševelová.
Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu. Sbírka z minulé neděle činila 5 710 Kč.

Kontakt: P. Jiří Šůstek, administrátor, 721 520 740, P. Filip Hochman, kaplan, 739 619 546.
e-mail: farajnochovice@ado.cz; tel.: 573 391 156; GSM: 737 025 824, stránky: www.farnost-rajnochovice.cz

