Pořad bohoslužeb od 30. 8. do 6. 9. 2020
Neděle 30. srpna
22. neděle v mezidobí

9.00 HL Za † Antonína Boráně (1. výročí) a za celou * rodinu
10.30 DL Na poděkování za přijatá dobrodiní u příležitosti
životného jubilea a za celou * i † rodinu
18.00 SE Za * a † farníky

Pondělí 31. srpna
Úterý 1. září
Středa 2. září
15.30 DL Pohřeb p. Miroslava Váňu
Čtvrtek 3. září
16.00 HL Za † Zdenku a Lubomíra Žáčkovy, syna Jaroslava,
Památka sv. Řehoře
požehnání a dar zdraví pro děti s rodinami
Velikého, pap. a uč. cír.
Pátek 4. září
16.00 HL Za † Boženu Váňovu, rodiče, sourozence, manžele
1. pátek v měsíci
Hradilovy a za celou * rodinu
17.30 DL Za * a † farníky
Sobota 5. září
8.00 DL Na úmysl dárce
Památka sv. Matky
17.30 HL Za členy živého růžence ze Sehradic
Terezie z Kalkaty;
1. sobota v měsíci
9.00 HL Za všechny školáky a studenty, učitele a profesory,
Neděle 6. září
za zdařilý školní rok
23. neděle v mezidobí 10.30 DL Za † Lubomíra Vaněčku (1. výročí), dar zdraví, pomoc
a ochranu pro * rodinu
1. 9. Světový den modliteb za stvoření

- Na konci mše svaté dostanou děti požehnání do nového školního roku a prvňáčkům
požehnám aktovky.
- Zítra bude v 19 h. na faře setkání pastorační rady. Prosím členy o účast.
- V pátek: od 8.30 h. navštěvy nemocných. Od 15.30 h. v HL příležitost ke svátosti smíření
a k tiché adoraci. Po mši svaté prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. V DL příležitost ke
svátosti smíření po 17 hod. Po mši svaté adorace a pobožnost k Ježíšovu Srdci.
- Do 13. 9. se přihlašuje na kurz pastoračních pomocníků, který bude ve Valašských
Kloboukách, začne v říjnu a skončí v dubnu. Přihlášky jsou v zákristii.

