Římskokatolická farnost Morávka a Janovice, Kostelní 161, 739 04 Pražmo,
E-mail: farnost.moravka@seznam.cz, www.farnost-moravka.cz Tel.: P. Miroslaw – 731 625 681.
(Z internetu na toto číslo nelze posílat SMS! Zprávy jsou automaticky smazány /ochrana proti nežádoucí poště/)
Milí farníci,
na bohoslužbách pořád platí tyto opatření: rozestupy 2 metry, dezinfekce rukou a respirátory.
Svátost smíření můžete objednat i soukromě na staré faře na telefonním čísle farnosti. Děkuji Vám za Vaši vstřícnost,
dary, věnovaný čas, úklid a výzdobu. Děkuji také za všechny práce „v a kolem“ kostela, staré a nové fary a kolem kapličky
v Raškovicích. Přeji Vám hodně Božího požehnání a zdraví. Pamatujme v modlitbách na naše rodiny, nemocné a ty, kteří
je ošetřují, obzvlášť při modlitbě růžence ve 20.00 hodin. Pamatuji na Vás v modlitbě!
P. Miroslaw











Zápis intencí na 1. pololetí roku 2022 – od 1.11. po každé mši sv., nebo telefonicky od pondělí
do soboty od 19.30 do 20.00 hod.
Svátost pomazání nemocných – kdykoliv. Tel.: 731 625 681.
BIBLICKÁ A VZDĚLÁVACÍ HODINA – 8.11., 15.11., 29.11. v kostele po mši sv.
MODLITBA RODIN – 22.11. po mši sv. v kostele.
Modlitba sv. růžence: 40 min. před každou mší sv.
Korunka k Božímu Milosrdenství – pátek po mši sv. (kromě 1. pátku).
Sbírky: 21.11. – sbírka na opravy.
Setkání scholy a sboru: každou neděli po mši sv. v 8.40 do 11:00, pátek 19.11. po mši sv.
Prodej oplatků, pohlednic a kalendářů – od 28.11., každou neděli po mši sv. na staré faře.

Synodální setkání – 20.11. po večerní mši sv. v kostele.
První listopadové dny jsou spojeny s modlitbami za zemřelé a možností získání plnomocných odpustků pro
duše v očistci. K získání odpustků je nutné splnit tři obvyklé podmínky, kterými jsou, svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba
na úmysl Svatého otce. V den slavnosti Všech svatých (1.11.) a v Den vzpomínky na věrné zemřelé (2.11.) k těmto
podmínkám ještě patří modlitba „Otče náš„ a „Věřím v Boha“ při návštěvě kostela. V dalších dnech až do 30.11. lze získat
plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci návštěvou hřbitova spojenou s modlitbou za zemřelé.

VYUČOVÁNÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ
Morávka: pondělí 1.- 5.třída 13:00 – 13:45, 6.-9. třída 13:45 – 14:30
Raškovice: čtvrtek 1.třída 12:00 – 12:45, 2.-5.třída 13:00 – 13:45, 6.-9.třída 13:45 – 14:30
Janovice: pátek 13:00 – 13:45
Náboženství na staré faře: 13.11. a 27.11 v 9.00 hod.

Bohoslužby od 1.11. do 30.11.2021
1

2
3
4

Pondělí
Všech Svatých

Pražmo
Janovice

Úterý

Pražmo

Památka na
všechny zemřelé

Janovice

Středa
Čtvrtek

Janovice
Janovice

5

Pátek
Pražmo

6

Sobota

Pražmo

15.00 Pobožnost na hřbitově.
16.00 Mše sv.: Za všechny + z našich rodin a + dobrodince našich farností.
17.30 Mše sv.: Za farníky.
17.00 Mše sv.: Na úmysl sv. Otce
15.00 Pobožnost na hřbitově.
15.30 Mše sv.: Za všechny + z našich rodin a + dobrodince našich farností.
Není mše sv.
17.00 Za + rodiče Ivánkovy, syna Jana, dceru Karlu a duše v očistci.
15.00 Příležitost k svátosti smíření.
15.30 Mše sv.: Za + Zdeňka Václavíka, rodinu Vaňkovou a na poděkování za přijatá
dobrodiní. Korunka k Božímu Milosrdenství.
16.00 Adorace Nejsv. Svátosti
16.30 Korunka k Božímu Milosrdenství. Litanie k Božskému Srdci.
17.00 Mše sv.: Za P. Karla Petráše, všechny + kněze, kteří působili v naší farnosti,
za všechny + lektory a kostelníky z naší farnosti.
17.00

Za + manžela Jana Juřicu, rodiče Josefa a Marii Juřicovy, za Ignáce a Marii
Kotáskovy a celou živou rodinu.

Pražmo

7

Neděle
32. v mezidobí

Pražmo

Janovice

8

Pondělí

Pražmo

9

Úterý

Pražmo

10
11

Středa
Čtvrtek

Janovice

12

Pátek

Pražmo

13

Sobota

Pražmo
Pražmo
Pražmo

14

Neděle
33. v mezidobí

Janovice

15
16
17
18

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Janovice

19

Pátek

Pražmo

20

Sobota

Pražmo

Pražmo
Pražmo

Pražmo

21

Neděle
Ježíše Krista Krále

Pražmo
Janovice
Pražmo
Pražmo

22
23
24
25

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

26

Pátek

Pražmo

27

Sobota

Pražmo
Pražmo

Neděle

Pražmo

28

Janovice

1. adventní

Janovice

29
30

Pondělí
Úterý

Pražmo
Pražmo

7.00 Za + rodiče Annu a Juraje Koperovy, manžela Josefa, + Věrku a Josefa
Platošovy, za celou živou a + rodinu a duše v očistci, prosba o Boží
požehnání a zdraví pro živou rodinu.
8.40 Za + Antonína Stachuru, za + rodiče Štefkovy, Stachurovy, jejich rodiče a za
celou + rodinu a za duše v očistci. Prosba o Boží požehnání a zdraví pro celou
živou rodinu.
10.30 Za + Karla a Marii Řehákovy, sourozence a rodiče z obou stran.
Za + Karla Školu, bratra Jaroslava, sestru Marii a rodiče, + švagry Jana a
17.00 Jaroslava, synovce Zdeňka a Jeníka s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro
celou rodinu.
17.00 Na poděkování za 92 let života Marie Pavláskové s prosbou o Boží
požehnání a ochranu do dalších let.
Není mše sv.
17.00 Za Annu Strnádlovou k jejím nedožitým 80. narozeninám.
Za + Václava Legerského, rodiče z obou stran, sestru, 2 bratry, švagra,
17.00
švagrovou, zetě a za živou a + rodinu.
17.00 Za + Antonína Chalupu, + rodiče a sourozence, za živou a + rodinu.
7.00 Za + Marii Blahutovou, + neteř Annu Honešovou a jejího manžela Oldřicha.
8.40 Za + Emílii Blahutovou, + manžela Rudolfa a + vnuka Mariána a za živou
a + rodinu Blahutovou, Juřicovou a Foldynovou
10.30 Na poděkování za všechny milosti a dar zdraví s prosbou o Boží požehnání,
zdraví a ochranu P.Marie i pro celou rodinu.
17.00 Za + Josefa Kubalu, + rodinu a duše v očistci.
17.00 Na dobrý úmysl, Boží požehnání pro rodinu.
Není mše sv.
17.00 Za + Stanislava Parucha a rodinu.
Za + Marii Bernatíkovou, rodiče, sourozence a dva manžele a + dceru a za
17.00
živou a + rodinu.
Za Jana a Helenu Hlisnikovské, + rodinu Hlisnikovskou a Kubasovou, za
17.00
duše v očistci, s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu.
7.00 Za + rodinu Veselkovou, + rodinu Kotáskovou, za + manželku Petru Juřicovou
a za duše v očistci. S prosbou o ochranu P. Marie a Boží požehnání pro celou
živou rodinu.
8.40 Za + Janu Šigutovou, + manžela Josefa, + sourozence, + rodiče z obou stran, za
duše v očistci a za Boží požehnání, zdraví a ochranu P.Marie pro celou rodinu.
10.30 Za + Rudolfa Žižku, manželku, dcery, syny a duše v očistci.
17.00 Za + rodiče Jana a Marii Carbolovy, dceru Libušku a celou živou a + rodinu.
17.00 Za + Anežku Miturovou, manžela Františka, bratra Antonína a rodiče.
Není mše sv.
17.00 Za rodiče a bratry Františka a Pavla Faktorovy.
Za + Františka a Anežku Blahutovy, + dceru Annu, + zetě Oldřicha, + rodiče.
17.00
Prosba o Boží požehnání pro živou rodinu.
17.00 Na poděkování za přijatá dobrodiní.
7.00 Za + Ludmilu Šigutovou, jejího manžela Jana a za celou + rodinu Šigutovou
a Lichnovskou. Za zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu.
8.40 Za + rodinu Krupovou, Zbořilovou, Kampkovou, Sinków, manžele Fedorovy,
Marii Vybíralovou a za duše v očistci.
10.30 Za + Vlastu a Karla Poledníkovy, + syna Vlastimila, rodiče z obou stran a za
duše v očistci.
17.00 Za + Josefa Kubalu, + rodinu a duše v očistci.
17.00 Na dobrý úmysl.

CHRÁNĚNÁ DÍLNA „U DOBRÉ NADĚJE“
Přijďte nás navštívit a podpořit nákupem ručně vytvořených výrobků, které jsme pro Vás vyrobili
s láskou a nadějí…
Dobrá psychiatrie, s.r.o. Krásná 334, (Autobusová zastávka: Krásná, restaurace Rekreant.)
E-mail: udobrenadeje.chd@seznam.cz, www.udobrenadejeCHD.cz

