
Ohlášky pro Dražovice, Komořany a Podbřežice 

27. 11. – 4. 12. 2022 
Farář: František Nechvátal, 683 01 Dražovice 45, mobil: 605 716 512 

 

 

Ne 

 1. neděle adventní   

8.00 

 

9.30 

12.00 

Dražovice – za † manžele Mrňkovy, 2 syny a živou a † rodinu  

                    Mrňkovu a Navrátilovu 

Komořany– za Josefa Jedličku, živou a † rodinu a Boží ochranu 

Dražovice – křest: Zuzana Zbořilová 

Po   

  

 

Út 

 

6.00 

 

Dražovice – roráty, mše svatá za svěřený lid 

 

St 

  

18.00 Podbřežice – mše svatá 

Čt 
  

18.00 Komořany – za členy živého růžence 

Pá 

 

  

18.00 Dražovice – za Alžbětu Andrlovu, manžela, syna, snachu a živou rodinu 

So 
 

18.00 

 

Podbřežice – mše svatá  

 

Ne 

 

 2. neděle adventní   

8.00 

9.30 

Dražovice – za † Marii Andrlovu, manžela, dvoje rodiče a živou a † rodinu 

Komořany– za manžele Schmiedovy, Mičánkovy, dvoje rodiče 

                    a Věru Procházkovu 

Dražovice, Podbřežice a Komořany 

1. Dnes v poledne bude pokřtěná Zuzana Zbořilová. 

2. program na advent: 

- 2. adventní neděle 4. 12. - farní rekolekce (dopoledne mše sv. slouží otec Stanislav 

Pacner, odpoledne setkání na faře v klubovně) a misijní koláč. V Dražovicích 

balíčky přineste v sobotu 3. prosince od 14.00 do 14.30 na faru do klubovny a 

v Komořanech se domluvte s paní Jaškovou. 

- 3. adventní neděle 11.12. – v 17.00 adventní koncert, vystoupí Vachův sbor 

moravských učitelek 

- každé adventní úterý budou RORÁTY v 6.00 

3. V pátek dopoledne navštívím nemocné. 

4. Fotky z biřmování jsem rozeslal těm, kteří byli u biřmování. Pokud budete něco 

potřebovat ohledně fotek, tak se ozvěte. Společná fotka je případně k objednání 

v Dražovicích na nástěnce v kostele.  

Přihlášky do diecézního fondu PULS (na mzdy pro kněze), za každého přihlášeného do 31. 12. 

2022 získá farnost 1000 Kč na energie. Darem do fondu podpoříte nejen diecézi, ale i farnost. 

Přihlásit se můžete elektronicky na stránkách www.donator.cz  nebo papírovou přihláškou, které 

jsou v kostele. Na webových stránkách farnosti pod ohláškami můžete průběžně sledovat počet 

donátorů a výši darů. Děkuji všem dárcům, kteří už přispíváte. 

http://www.donator.cz/

