Ohlášky pro Dražovice, Komořany a Podbřežice
21. 11. – 28. 11. 2021
Farář: František Nechvátal, 683 01 Dražovice 45, mobil: 605 716 512
slavnost Ježíše Krista Krále
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Dražovice – na poděkování za dar 90 let života
Komořany – za Věru Hlaváčkovu, živou a † rodinu

18.00

Podbřežice – mše svatá

18.00

Komořany – za zastavení covidu u nás i ve světě

18.00

Dražovice – za záchranu započatých životů a jejich rodiče; za hnutí pro život

18.00

Podbřežice – mše svatá
ADVENTNÍ REKOLEKCE
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1. neděle adventní

Dražovice – za † Edmunda Glatze, za živou a zemřelou rodinu Glatzovu,
Frimelovu a za duše v očistci
Komořany – za Taťanu Girglovou

Dražovice a Podbřežice a Komořany
1. Farní rekolekce bude příští neděli, tj. 1. neděli adventní 28. 11. 2022, dopoledne mše
svatá, odpoledne program v kostele od 14 do 15 hodin. Udělejte si všichni čas.
2. Příští neděli požehnáme adventní věnce.
3. Vzadu v kostele na stolku je brožurka průvodce adventem, je připravená i mobilní
aplikace, kterou si můžete stáhnout.
4. Za 14 dní, tj. 5.11. budeme mít adventní misijní jarmark na podporu organizace Mary’s
meals. Pokud někdo z vás bude chtít upéct nějakou buchtu či kláč, tak se dnes po mši
svaté domluvte s organizátory.
5. Příprava na biřmování:
1. skupina: setkání bude dnes v neděli 21. listopadu v 18.00 na faře.
2. skupina: setkání bude v únoru 2022.
6. Dražovice: Dnes po mši svaté (21.11.) bude setkání a domluva ohledně synody. Prosím
všechny, kteří se chtějí zapojit, aby op mši svaté na chvíli zůstali v kostele.
Koordinátorem synody o synodalitě ve farnosti Dražovice je pan Martin Rája.
V Komořanech paní Eva Kachlíková.
7. Dražovice: Ve středu se dožila 90 let naše bývalá kostelnice paní Jiřina Kachlíková a
dnes se dožívá 100 let paní Marie Kachlíková.
8. Dražovice: Vzadu na stolku rozpis putování ikony sv. Rodiny po rodinách. Zapište se

