P O Ř A D B O H O S L U Ž E B od 2.12. do 9.12.2018
Římskokatolické farnosti Rájec-Jestřebí a Doubravice nad Svitavou
mobilní telefon P.Jan Piler : 728 822 995; janpiler@email.cz
Neděle 2.12., 1.neděle adventní, začíná cyklus C nedělních čtení,
žehnání adventních věnců, Průvodce adventem,
po mši svaté v Rájci na faře v sále prodej knih a kalendářů,
po mši svaté v Doubravici možná přijde Mikuláš
v sakristii v Doubravici prodej stolních kalendářů(75,-Kč )
8.00 hodin – RÁJEC – mše svatá za Ludmilu, Miroslava a Marii
Dvořáčkovy, za Josefa Sychru, *a+ rodinu
9.45 hodin – DOUBRAVICE – mše svatá za *a+ rodinu Fadrnou,
Zouharovu, Újezdskou a duše v očistci

Úterý 4.12.
17.00 hodin – JESTŘEBÍ – mše svatá za *a+ přízeň rodiny Štěpánkovy

Středa 5.12., po mši zapisování intencí na mše svaté v roce 2019
14.30 hodin – DOUBRAVICE – pohřební mše : Rudolf Nečas
18.00 hodin – RÁJEC – mše svatá na poděkování

Čtvrtek 6.12., dopoledne svátostná návštěva nemocných v Doubravici
17.00 hodin – DOUBRAVICE – mše svatá za Augustina Heppa a příbuzné
po mši zapisování intencí na mše svaté v roce 2019

Pátek 7.12., dopoledne svátostná návštěva nemocných v Rájci
18.00 hodin – RÁJEC – mše za rodinu Plhoňovu, Pokornou, Odehnalovu
(po adoraci zapisování úmyslů na mše 2019)

Sobota 8.12., Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie
8.00 hodin – RÁJEC – mše svatá na poděkování
14.00 hodin – RÁJEC – pohřeb : Stanislav Matuška

Neděle 9.12., 2.neděle adventní
po mši svaté v Rájci na faře v sále prodej knih a kalendářů,
v sakristii v Doubravici prodej stolních kalendářů(75,-Kč )
8.00 hodin – RÁJEC – mše svatá za *a+ Marie z rájecké farnosti
9.45 hodin – DOUBRAVICE – mše svatá za Radka Hlaváčka,
*a+ rodinu Hlaváčkovu, Durďákovu, Němečkovu
11.10 hodin – JABLOŇANY – mše svatá

V Á N O C E 2018
16.12., neděle, předvánoční svatá zpověď – BLANSKO –
14.30 hodin
17.12., pondělí,předvánoční svatá zpověď – SLOUP –
16.00-18.00 hodin (Piler)
18.12., úterý, předvánoční svatá zpověď - BOŘITOV – 16.00-17.00 hodin (Piler)
19.12., středa, předvánoční svatá zpověď – RÁJEC –
18.30-19.30 hod (P.Kaňa)
20.12., čtvrtek, předvánoční svatá zpověď – DOUBRAVICE – od 17.30 hod (P.Piler)
22.12., sobota, předvánoční svatá zpověď – JEDOVNICE –
9.30 hodin
16.12., 3.neděle adventní – Rájec - Betlémské světlo na mši
23.12., 4.neděle adventní – Rájec a Doubravice - Betlémské světlo na mši
24.12., pondělí, Štědrý den, Rájec 20.30 hodin, Doubravice 22.30 hodin
25.12., úterý, Boží hod vánoční, Rájec 8.00 hod, Doubravice 9.45 hodin
25.12., středa, Boží hod vánoční, Rájec, 15.00 hod., ŽIVÝ BETLÉM
26.12., čtvrtek, sv.Štěpán, Rájec 8.00 hodin, Doubravice 9.45 hodin
(při mši žehnání vína)

31.12., pondělí, sv.Silvestr, Rájec 17.00 hodin (18.00-21.00h posezení na faře)
23.2.2019, sobota, dopoledne, BLANSKO
– setkání farních spolupracovníků

