Pořad bohoslužeb od 23. 8. do 30. 8. 2020
9.00 HL Za * a † z rodin Pavelkových, Šimoníkových a Pokorných
Neděle 23. srpna
s prosbou o dary Ducha Svatého, ochranu a pomoc pro * r.
21. neděle v mezidobí 10.30 DL Za † Aloise Divoku, rodiče z obou stran a požehnání
pro celou * rodinu
Pondělí 24. srpna
18.00 SE Za * a † rodinu a za duše v očistci
Svátek sv. Bartoloměje,
apoštola
Úterý 25. srpna
Středa 26. srpna
Čtvrtek 27. srpna
16.00 HL Za † Václava Zelenku, rodiče, † Františka a Aloisii
Památka sv. Moniky
Hložánkovy, syna Radima, dceru Boženu, duše v očistci
a za celou * rodinu Zelenkovu
Pátek 28. srpna
17.30 DL Za † Marii a Ottu Majzlíkovy, bratra Josefa
Památka sv. Augustina,
a za celou * a † rodinu
bisk. a uč. církve
Sobota 29. srpna
10.30 DL Na poděkování za 50 let manželství s prosbou o dary
Památka Umučení
Ducha svatého pro celou * rodinu
sv. Jana Křtitele
17.30 HL Na poděkování za 40 let společného života s prosbou
o pomoc a ochranu do dalších let
Neděle 30. srpna
9.00 HL Za † Antonína Boráně (1. výročí) a za celou * rodinu
22. neděle v mezidobí 10.30 DL Na poděkování za přijatá dobrodiní u příležitosti životního
jubilea a za celou * i † rodinu
- Pravidelná měsíční sbírka v neděli byla: 16.892,- Kč / HL 8.572,-Kč, DL 8.320,-Kč. Přijal
jsem také několik osobních darů v součtu 8.000,- Kč. Bůh Vám štědře odplať Vaše dary.
- V sobotu uzavřeli v DL svátost manželství Martin Řehák a Radka Smetanová. Vyprošujme
jim do manželství všechny potřebné milosti.
- Do dnešní neděle se odevzdávají přihlášky (1. třída) do náboženství na příští školní rok.
- V sobotu je na Svatém Hostýně Pouť rodin na zakončení prázdnin. Podrobnosti jsou na
plakátku.
- Příští neděli na konci mše svaté dostanou děti požehnání do nového školního roku a
prvňáčkům požehnám aktovky.
- V pondělí 31.8. bude v 19 h. na faře jednání pastorační rady farnosti. Prosím členy o účast.

