Pořad bohoslužeb
„Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.…“ Jan 6
SOBOTA – 13.8.2022
NEDĚLE – 14.8.2022

ŠEBKOVICE

17:00 Za bratra Rudolfa a rodiče

MARTÍNKOV
BABICE

Za Jana Suchny, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše
v očistci
9:30 Za Martínkovskou mládež a padlé vojáky
11:00 Za rodiče Zikmundovy, snachy, zetě a celou přízeň

MARTÍNKOV

17:00 Za farnost

ŠEBKOVICE

17:00

ČÁSLAVICE

17:00 Za rodinu Svobodovu a Dokulilovu a přízeň

BABICE

17:00 Za Jana Říhu, rodiče, švagra a přízeň

sv. Bernard

ŠEBKOVICE

17:00

NEDĚLE – 21.8.2022

ČÁSLAVICE

8:00 Za Antonii a Františka Krulovy, zetě a celou rodinu

MARTÍNKOV

9:30 Za rodinu Svobodovu a Štěbetovu

20. neděle v mezidobí

Sv. Maxmilián Kolbe

ČÁSLAVICE

8:00

PONDĚLÍ – 15.8.2022
Slavnost Nanebevzetí
Panny Marie

ÚTERÝ

– 16.8.2022

sv. Štěpán Uherský

STŘEDA – 17.8.2022
sv. Myron

ČTVRTEK – 18.8.2022
sv. Helena

PÁTEK

– 19.8.2022

sv. Jan Eudes

SOBOTA – 20.8.2022

21. neděle v mezidobí
sv. Pius X.

BABICE

Za Rudolfa Nováčka, manželku, syna, dvoje rodiče,
sourozence, rodinu Starých a celou přízeň

11:00 Za farnost

 V neděli 21. sprna uzavřou v kostele sv. Máří Magdalény v Šebkovicích sňatek Jan
Bajko a Ivana Drbolová.
 Upřímné poděkování patří všem, kdo pomohli vybílit a uklidit zákristii
v Čáslavicích. Kdo pomohli s opravami nábytku v zákristii a na kůru. V týdnu
chceme vyměnit koberce a přivézt oltář z masivního modřínu, který nám darovala
farnost Znojmo.
 Biskupství brněnské otevře v příštím školním roce pro nejširší katolickou
veřejnost Teologický kurz (dále TK). Bude probíhat od října 2022 do června 2023 v
Brně (16 sobotních setkání od 9 do 15 hodin). TK je vhodný pro zájemce, kteří si
chtějí rozšířit své náboženské vzdělání, a je nutný jako první stupeň vzdělání
jednak pro budoucí katechety na farách, jednak pro zájemce o kurz Služba ve
farnosti (ti, kdo mimořádně podávají svaté přijímání, jsou lektory, vedou různé
společné modlitby). Přihlášky do se podávají nejpozději do 15. 9. 2022.
Elektronickou přihlášku spolu s podrobnějšími informacemi o kurzu naleznete na
stránkách Diecézního katechetického centra na: https://kc.biskupstvi.cz/


21. srpen 1968 - poučení z krizového vývoje
Kontakt: R. D. Mgr. Lubomír Řihák, Babice 2 , tel: 731 677 739,
e-mail: babiceulesonic@dieceze.cz, caslavice@dieceze.cz , martinkov@dieceze.cz
webové stránky farností: www.farnostbabice.com

