Pořad bohoslužeb ve farnosti Modřice
v týdnu od 13. 1. do 20. 1. 2019
IČO: 65265891; www.farnost-modrice.cz; tel.: +420-737 588 794; e-mail: modrice@dieceze.cz
den

liturgická oslava

místo a čas

pozn.

Svátek Křtu Páně

Přízřenice
17:30 hod.
Modřice
9:30 hod.

Za Jana Ulbricha
a živou i zemřelou rodinu
Za Marii Zbořilovu
a živou i zemřelou rodinu

Sobota
12. 1.
Neděle
13. 1.
Pondělí
14. 1.
Úterý
15. 1.
Středa
16. 1.

začíná první týden
liturgického mezidobí

Čtvrtek
17. 1.

Památka sv. Antonína,
opata

Pátek
18. 1.

Památka Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů

Sobota
19. 1.
Neděle
20. 1.

2. neděle v mezidobí

Modřice
18:00 hod.
Modřice
18:00 hod.
SENE CURA
seniorcentrum
10:00 hod.
Přízřenice
11:00 hod.
Modřice
12:30 hod.
Modřice
18:00 hod.
Přízřenice
17:30 hod.
Modřice
9:30 hod.

Za R. D. Aloise Perničku
Za zemřelou Blanku Mazalovu
a živou i zemřelou rodinu
Za farníky
Za Boží milost a požehnání

pohřební rozloučení s paní
Růženou Mikulicovou
Za dar jednoty a svornosti
mezi křesťany
Za farníky
Za zemřelé rodiče Strouhalovy
a živou i zemřelou rodinu

další sdělení

o V neděli 13. 1. v 17:00 hod. je na faře setkání společenství 30+.
o V týdnu od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.
o V pátek 18. 1. se v hotelu Gregor koná farní ples. Vstupenky lze zakoupit v obchodě
u paní Havlátové. Tombola se vybírá ve středu 16. ledna v 17:00–18:00 hod. na faře,
cukroví (sladké i slané) v pátek 18. ledna v 16:00–16:30 hod. v pivnici hotelu Gregor.
o V sobotu 19. 1. odpadá setkání společenství mládeže.
o V neděli 20. 1. od 15 hod. se na faře koná dětský karneval.
o Pro zkvalitnění služby lektorů (biblická čtení a přímluvy při bohoslužbách) bude v neděli
27. ledna v 17 hod. školení těch, kdo tuto službu konají nebo jsou ochotni se jí zhostit.
Lektorem může být pokřtěný katolík žijící spořádaným životem, řádně praktikující svou
víru a zdatný v četbě a přednesu psaných textů. Je vhodné, aby se k této službě odhodlaly
manželské páry. Na školení se vypracuje rozpis služeb lektorů na jednotlivé neděle.

