P O Ř A D B O H O S L U Ž E B od 9.9. do 16.9.2018
Římskokatolické farnosti Rájec-Jestřebí a Doubravice nad Svitavou
mobilní telefon P.Jan Piler : 728 822 995; janpiler@email.cz
Neděle 9.9., 23.neděle mezidobí
8.00 hodin – RÁJEC – mše svatá na poděkování za Boží lásku a pomoc
9.45 hodin – DOUBRAVICE – mše za rod.Vlachovu, Vondálovu a Veselou
11.10 hodin – JABLOŇANY – mše svatá

Úterý 11.9.
!!! 17.00 hodin – ÚJEZD – mše svatá
Středa 12.9., Památka Jména Panny Marie
18.00 hodin – RÁJEC – mše svatá
za rodinu Hasoňovu, Drahovzalovu a Ježovu
Čtvrtek 13.9., Památka sv. Jana Zlatoústého
18.00 hodin – DOUBRAVICE – mše svatá za poustevníky od sv.Antonína:
Pavla Laschovice, Matyáše Kreitzingera a Petra Würtha
Pátek 14.9., Svátek Povýšení svatého kříže
18.00 hodin – RÁJEC – mše svatá (po mši adorace do 19.15 hodin)
za rodinu Plhoňovu, Pokornou a Odehnalovu
Sobota 15.9., Památka Panny Marie Bolestné
8.00 hodin – RÁJEC – mše svatá

Neděle 16.9., 24.neděle mezidobí
8.00 hodin – RÁJEC – mše svatá na poděkování za 75 let a 77 let života,
za rodinu Vybíralovu, Svěcenou, Kalovu a Skýpalovu
9.45 hodin – DOUBRAVICE – mše svatá
za Elišku Kadlecovu, 2 rče, *a+ rodinu a duše v oč.
10.30 hodin – SLOUP – doubravická pouť (vlastní doprava)
14.00 hodin – RÁJEC – křest : Patrik Bílek

Oprava ½ fasády kostela v Doubravici v roce 2018 je dokončena.
Již zaplaceno
--- 906.115,-Kč
Zbývá zaplatit po navýšení roz. --- 564.520,-Kč
Ministerstvo kultury
schválilo, ale zatím neposlalo --- 427.000,-Kč
Jihomoravský kraj nedal žádnou dotaci, přestože dostal řádnou žádost o dotaci.
Farnost Doubravice má na účtě --- 126.029,-Kč ke dni 17.8.2018
Celkem tedy disponujeme
--- 553.029,-Kč
Po zaplacení zbývajících faktur jsme v mínusu 11.491,-Kč a na provoz farnosti nic.
Proto farář rájecký půjčil 100.000,-Kč faráři doubravickému, aby nešel do vězení.
Ke dni 29.8. zaplacena faktura : 176.872,-Kč
Ke dni 29.8. zůstává na účtě :
40.457,-Kč
Do druhé fáze opravy fasády kostela se zcela logicky faráři nechce vstupovat,
dokud nebude mít záruku dostatečných finančních prostředků.

