Farnosti: Moravský Krumlov, Petrovice, Kadov
telefon: 515 322 713, 733 741 357; email: dekan.mk@centrum.cz; http://www.farnost-mkrumlov.cz

POŘAD

BOHOSLUŽEB

11. 10. - 18. 10. 2020
Den

Liturgická oslava

Čas
7:30

9:00

Ne

28. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

11:00

14:00

Intence bohoslužby

Místo

Petrovice za Jana Závišky, rodiče a za rodinu Krškovu
Krumlov

za zemřelou Terezii Klímovu a živou rodinu

Všech sv.

mše sv. především pro seniory a starší padesáti let

Kadov
Krumlov
Všech sv.

za Josefa Vespalce, manželku, syna, rodiče a sourozence

křest Zdeňka Kaufmana

18:00

Krumlov za farníky
Všech sv . mše sv. především pro rodiny s dětmi a věřící mladší padesáti let
za rodinu Večeřovu, Vošterovu, Knotkovu, za rodiny, na
Bartoloměj které jejich příbuzní nepamatují, a za duše v očistci

Po

28. týden v mezidobí

7:00

Út

28. týden v mezidobí

18:00

St

28. týden v mezidobí

7:00

Čt

Památka
sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve

Krumlov
Krumlov

od 17:30 tichá adorace

Všech sv.

za zemřelou kamarádku a živou a zemřelou rodinu

Krumlov

za zemřelou Emílii Juránkovu, rodiče a duše v očistci

Všech sv.

18:00 Petrovice

od 17:30 modlitba růžence světla s knězem za naše farnosti

za živou a zemřelou rodinu Formánkovu a Fialovu
od 17:30 modlitba růžence světla s knězem za naše farnosti

Pá

28. týden v mezidobí

18:00

Krumlov na poděkování za společně prožité roky a za zemřelou rodinu
Všech sv. Tomkovu a Hlavatých
v rámci Roku Bible s katechezí o postavách Nového zákona: Jáson

Památka
So sv. Ignáce Antiochijského, 18:00

Rakšice

biskupa a mučedníka
7:30

Ne

29. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

9:00

Den modliteb za misie

11:00

Petrovice

za Marii Vejvalkovu, dvoje rodiče a švagra
mše sv. s nedělní platností

za rodinu Vaculíkovu, Blažkovu, Luxovu a Michaelu
Daňhelovu

za Marii a Františka Coufalovy, syna Františka, rodinu
Coufalovu, Annu a Leopolda Rokytenských, rodinu
Všech sv.
Rokytenských a za Ludmilu Čejkovu

Krumlov

Kadov

za Annu Šibralovu a manžela

Od pondělí jsou bohoslužby slouženy pro zadavatele intence a max. 7 dalších účastníků, které zadavatel intence pozve.
Zadavatel intence se domluví s panem děkanem na čase začátku mše svaté (není-li stanoveno jinak). Pokud se zadavatel
nemůže nebo z covidových důvodů nechce účastnit, pan děkan mši na zadaný úmysl odslouží soukromě.

Pozvbuzení na týden: Pozvání k svatbě neztratí, kdo náležitě se šatí.

