P O Ř A D B O H O S L U Ž E B od 12.5. do 19.5.2019
Římskokatolické farnosti Rájec-Jestřebí a Doubravice nad Svitavou
mobilní telefon P.Jan Piler : 728 822 995; janpiler@email.cz
Pět minut před mší svatou budou v květnu litanie k Panně Marii.
Neděle 12.5., 4.neděle velikonoční, NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE
Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu !!!
8.00 hodin – RÁJEC – mše svatá za Jana a Františku Rychtaříkovy, Jiřího a
Zdenka Fránkovy, za *a + rodinu Fránkovu a Rychtaříkovu
9.45 hodin – DOUBRAVICE – mše svatá na rodiče Šaumanovy,
Přibylovy a celou + rodinu
Po mši svaté v Doubravici křest Štěpána Hubeného.
15.00 hodin – RÁJEC (kostel) – Absolventský koncert

Úterý 14.5.
18.00 hodin – ÚJEZD – mše svatá
Středa 15.5.
18.00 hodin – RÁJEC – mše svatá na poděkování za dar života
s prosbou o dar víry, naděje a lásky
Čtvrtek 16.5., Svátek sv.Jana Nepomuckého
18.00 hodin – DOUBRAVICE – mše svatá za rodiče Smrčkovy, Hruškovy,
Bartošovy, Pačinkovy, za Jitku a Antonína Hruškovy a Jaromíra Bartoše
Pátek 17.5., po mši adorace do 19.15hodin
18.00 hodin – RÁJEC – mše svatá za *a+ rodinu Peroutovu, Válkovu,
Koupou, Marečkovu, za P.Miroslava Perouta

Neděle 19.5., 5.neděle velikonoční
v Rájci bude dobrovolná sbírka na opravu fasády kostela v Doubravici!
8.00 hodin – RÁJEC – mše svatá za + 2 rodiče, sestry a tetu
9.45 hodin – DOUBRAVICE – mše svatá za Josefa Odehnala,
za rodiče Odehnalovy a Veverkovy a P.Jar. Dragouna
11.10 hodin – JABLOŇANY – mše svatá

Finanční situace ŘK farnosti Doubravice nad Sv. ke dni 10.5.2019
Jihomoravský kraj nám opět zamítl žádost o dotaci na fasádu kostela.
(300.000,-Kč) Asi bylo potřeba přinést tam nějakou „tlačenku“.
Ministerstvo kultury přislíbilo dotaci
200.000,-Kč
Oprava fasády bude stát přibližně dle rozpočtu 618.402,-Kč
Na účtě má farnost ke dni 1.5.2019
448.352,-Kč
Z toho dluh farnosti Rájec
100.000,-Kč
Sbírky leden, únor, březen a duben roku 2019 činí 142.000,-Kč
Dále k těmto sbírkám je třeba připočítat:
dar farníka č.1
30.000,-Kč
dar farníka č.2
20.000,-Kč
dar farníka č.3
15.000,-Kč
dar farníka č.4
5.000,-Kč
dar farníka č.5
2.000,-Kč
dar obce Újezd u Boskovic
20.000,-Kč
dar obce Jabloňany
10.000,-Kč
dar obce Obora
10.000,-Kč
dar Araplastu
5.000,-Kč
dar Gumiprintu
5.000,-Kč
dar Kamenolomů
25.740,-Kč
Odborný, ale podle mého mínění nedostatečný,
prořez líp kolem kostela činí

26.620,-Kč

Stavění lešení a oprava fasády začne, dá-li Bůh, v druhé polovině června.
Následně doubravický farář odjíždí léčit se do psychiatrické léčebny.

Věc : vystoupení z Římskokatolické církve
Terezie Borková se rozhodla na vlastní žádost
vystoupit z Římskokatolické církve
a vstoupit do Československé husitské církve.

