5. neděle velikonoční
2. května 2021
8.00 h. – Žarošice: za farníky
9.30 h. – Násedlovice: za Oldřicha a Boženu Troubilovy, syna Františka a za Boží
ochranu pro celou rodinu
11.00 h. – Žarošice: za prarodiče Hrozkovy, Duroňovy a za Boží požehnání pro celou
rodinu
15.00 – 17.00 h. – Žarošice: adorace a svátost smíření + sv. přijímání

Svátky v tomto týdnu
Po: Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Út:
St:
Čt: Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Pá: 1. pátek
So: Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Ne: 6. neděle velikonoční

Pořad bohoslužeb
Žarošice
Pondělí 6.30 h. – na úmysl dárce – JoP
17.45 Nenk – JoP, 19.00 Arch – ŠT
Úterý 19.00 h. – na úmysl dárce – JoP
Středa 19.00 h. – za Bedřicha Černého, syna, dvoje rodiče, Boží požehnání a
ochranu PM pro celou rodinu – ŠT 17.45 Stav – JoP, 18.00 Draž – ŠT
Čtvrtek 6.30 h. – na úmysl dárce – JoP
Pátek 19.00 h. – (s dětmi) za Jana Šašinku, syna, rodiče a dvoč – ŠT
17.45 Žel, 19.00 Arch – JoP

Sobota 8.00 h. – (s udílením svátosti nemocných) za Františku Vrzalovu a dvoč–JoP
20.00 h. – májová pobožnost
17.30 Stráž – ŠT
Neděle 8.00 h. – za farníky a dobrodince – JoP 8.00 Arch, 9.20 Žel – ŠT, 10.45 Kar – JoP
11.00 h. – za Ludmilu a Františka Hořavovy, dvoje rodiče, kmotry,
sourozence a za živou rodinu – ŠT
15.00 – 17.00 h. – adorace a svátost smíření + sv. přijímání

Násedlovice
Středa 7.00 h. – na úmysl dárce – JoP
Čtvrtek 18.00 h. – za Jarmilu Urbánkovu, tatínka a za Boží ochranu pro celou
rodinu – ŠT
Neděle 9.30 h. – (s udílením svátosti nemocných) za Františka Panáčka, manželku,
bratry, rodiče, živou i + rodinu – JoP

Příležitostná oznámení
▪

Vezmi a čti: Žalm 66 – 71

▪

V týdnu budou pravidelné návštěvy starších a nemocných farníků.

▪

Svátost nemocných smí přijmout každý katolík připravený svátostí smíření, když je vážně
nemocný nebo dovršil seniorský věk.

▪

Na páteční mši svatou zveme zvláště děti. Nahrazuje výuku náboženství, o kterou jsou
ochuzeny kvůli distanční výuce.
Žarošice 51 – telefon 518 631 616 – P. Josef Pohanka mobil: 608 257 183 - P. Štěpán Trčka mobil: 723 341 509
www.farnostzarosice.cz - e-mail: josef.pohanka@seznam.cz , zarosice@dieceze.cz

