Slavnost Ježíše Krista Krále
Farnost ŽELETICE

týden 21.-27. listopadu 2022

Liturgický kalendář:
Po: Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Út: Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Čt: Památka Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
Pá: Nezávazná památka Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Ne: 1. neděle adventní – ZAČ. NOVÉHO CÍRK. ROKU (CYKLUS A)

Pořad bohoslužeb:
Želetice
Pátek

NE 27.11.

16.45

Za Fridolína a Františku Kučerovy a oba + otce, s
prosbou o dar zdraví, B. pož. a ochr. P. Marie pro ž. r.

9.20
Za stařečky Navrátilovy a Bělohoubkovy, Jožinka
Bělohoubka, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu a za duše v očistci.

Nenkovice
Pondělí

16.45

za + Petra Komárka

16.45

za + manžela, bratra, 2je rodiče, s prosbou o dar zdraví
a Boží ochranu pro c. r. Kozákovu

Stavěšice
Středa

Strážovice
Sobota

17.30

za zemřelé kněze a řeholnice a za duše v očistci

Příležitostná oznámení:
•

Sbírka na podporu katolických médií vynesla v naší farnosti celkovou částku
14.900,- Kč. Děkujeme všem dárcům!

MLÁDEŽ: Dnes je Světový den mládeže. Prosme dnes všichni za to, ať je
Kristus Králem i mladých lidských srdcí a všech vztahů!
Diecézní setkání mládeže s o. biskupem se v příštím roce uskuteční v sobotu 13.
května 2023 v ŽAROŠICÍCH! Motto vyhlášené papežem Františkem: „Maria se
vydala na cestu a spěchala.“ (Lk 1,39). Proto Žarošice na 1. třináctku. Kdo
z mladých by se chtěl zapojit do organizačních příprav, kontaktujte o. Pavla faráře.
Po Novém roce se pak uskuteční setkání s organizátory z biskupství, abychom se
domluvili na dalším postupu.
•

Světové setkání mládeže s papežem Františkem se uskuteční v příštím roce
v létě od 1. do 6. srpna 2023 v portugalském Lisabonu. Více info na
https://svetovednymladeze.cz/ - zájemci, kontaktujte nejprve o. Pavla faráře nebo
Anežku Novákovou, abychom znali předběžný počet poutníků. Budeme také hledat
cesty, jak mladým pomoci finančně a koordinovat celou pouť v rámci našeho
děkanátu. Bližší informace tedy budou později. Mladí, těšíme se na vás!
•

Návštěva nemocných
už ve středu!!

proběhne

opět

v tomto

týdnu,

ale

výjimečně

Duchovní správce Římskokat. farnosti Želetice u Kyjova P. Pavel Lacina sídlí v Žarošicích 51.
Tel: 518 631 616, mobil 731 402 168, e-mail: pa.lac@seznam.cz,
účet farnosti č. 1442017349/0800

