POŘAD BOHOSLUŽEB V PELHŘIMOVĚ
v týdnu od 8.7. do 15.7. 2018
www.pelhrimov.farnost.cz
14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Neděle
8.7.

Pondělí
9.7.
Úterý
10.7.

7.00
9.00

7.00: Za Jaroslava Vlka a Marii Bosákovou a jejich rodiče, za rodiče
Březinovy, jejich děti, rodiče Součkovy, za řádové sestry Efrému a
Blahoslav, jejich rodiče, celé rody a duše v očistci.
9.00: Za farníky.
Křemešník: 10.45
Nová Cerekev: 10.45
Pondělí 14. týdne v mezidobí

8.00

8.00: Za uzdravení nemocných, rodiče Moravovy, Provázkovy,
Bálkovy, Vopálenské a všechny duše v očistci.
Úterý 14. týdne v mezidobí

18.00

18.00: Za Eriku Poláčkovou, rodinu Poláčkovou a Horákovu a
všechny zemřelé při dopravních nehodách.
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Středa
11.7.
Čtvrtek
12.7.

18.00

18.00: Za Jaroslava Kosa, jeho rodiče, sourozence a ostatní
přátelstvo.
16.30: mše sv. v Nové Cerekvi
Čtvrtek 14. týdne v mezidobí

18.00

18.00: Za Annu a Josefa Švejdovy, jejich rodiče a sourozence a syna
Jaroslava.
Pátek 14. týdne v mezidobí

Pátek
13.7.

7.00

7.00: Za Josefa Škodu, Andělu Škodovu a rodinu Škodovu a za
Miladu a Jaroslava Dohnalovy.
Křemešník - 18.00: Koncert skupiny ŘEKNI VŠEM – vokální
vícehlasé písně
Od 17.00 hod. – 40-ti hodinová adorace na faře

Sobota
14.7.

18.00
Mše sv.
s nedělní
platností

Sobota 14. týdne v mezidobí

18.00: Za Marii Kotovu, jejího manžela Josefa a Václava, jejich dětí
a sourozence, za rodinu Papežovu, Plášilovu a duše v očistci.
40-ti hodinová adorace na faře
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Neděle
15.7.

7.00
9.00
16.00

7.00: Za rodinu Jarošovu, jejich syna, za duše v očistci a ochranu
nenarozeného života.
9.00: Za farníky.
Křemešník:10.45
Nová Cerekev: 10.45
Do 9.00 hod 40-ti hodinová adorace na faře

+ Pátkem 13. července pokračuje „Křemešnické léto“ koncertem skupiny
ŘEKNI VŠEM - jde o vícehlasé vokální písně.
+ V sobotu 14. července v 18.00 pokračuje „Křemešnické léto“ koncertem
Vladimíra Franze - autorská varhanní tvorba.
+ Rádi bychom nabídli možnost přípravy na svátost biřmování v příštím
školním roce. Vlastní biřmování by se uskutečnilo v roce 2019. Pokud bude
dostatečný počet zájemců, bude upřesněný termín setkávání. Věková hranice
je 14 let. Prosíme, aby se případní zájemci přihlásili do konce srpna.
+ Po prázdninách se otevře možnost účastnit se malých společenství. Setkání
budou probíhat ve středu jednou za tři týdny po mši svaté, tedy od 18.45 hod.
Jedno bude věnováno setkávání nad katechismem, druhé nad evangeliem sv.
Marka a třetí interaktivním setkávání nad Biblí. Vzadu v kostele u nástěnek
jsou archy, na něž se mohou zájemci do jednotlivých společenství přihlásit.
Dle zájmu pak budou podány další informace.
+ Od pátku 13. tm. od 17.00 hod. do neděle 15. tm. do 9.00 hod. proběhne
40-ti hodinová adorace na faře.
+ 29.7. se uskuteční pouť ke sv. Anně, a to v 15.00.
+ Výtěžek sbírky minulou neděli – při dopoledních mších 7.500,- Kč. Při
primiční mši sv. odpoledne – 45.864,- Kč; tato částka bude použita na úhradu
nákladů slavnosti.

