Pořad bohoslužeb od 11.8. do 18. 8. 2019
Neděle 11. srpna
17.30 DL Za * a † farníky
19. neděle v mezidobí
Pondělí 12. srpna
18.00 SE Za † rodiče Hlavičkovy, jejich rodiče, za duše v očistci
Památka sv. Jany
a za dar zdraví pro celou * rodinu
Františky de Chantal, ř.
Úterý 13. srpna
17.30 HL Za † rodiče Žáčkovy, Kovářovy, Hubáčkovy, pomoc
a ochranu Panny Marie pro * rodiny
Středa 14. srpna
Památka sv.Maxmiliána
Kolbeho, kněze a muč.
Čtvrtek 15. srpna
16.00 HL Za † Annu a Karla Kuželovy, bratra Karla v cizině
Slavnost Nanebevzetí
s prosbou o požehnání pro * rodiny
Panny Marie
17.30 DL Za * i † dárce hmotných majetků a za dobrodince
Pátek 16. srpna
17.30 DL Za † Bohumila Hubáčka, rodiče, bratra, jeho manželku
a za celou † rodinu
Sobota 17. srpna
17.30 HL Za † Josefa Maňase, rodiče z obou stran, dar zdraví
pro * rodinu
9.00 HL Za † rodiče Šimoníkovy, syna Josefa, dar zdraví
Neděle 18. srpna
a požehnání pro * rodiny
20. neděle v mezidobí
10.30 DL Za † Luboška a Michalku Barcuchovy, † Aloise a Annu
Petrů, duše v očistci, dar zdraví a požehnání pro rodinu
Barcuchovu
Oznamy:
- V týdnu je poslední možnost přihlásit se na pouť na Slovensko - Lutina, Litmanová (23.25.8.), jak se psalo ve Farním listě. Podrobnosti jsou na plakátku.
- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka.
- Prosím rodiče dětí 1. třídy, aby co nejdříve odevzdali přihlášky do náboženství na příští
školní rok.
- Na stolku jsou k podepsání archy petice za záchranu domácí zdravotní péče, kterou
organizuje Charita ČR. Svým podpisem se připojíte ke všem, kdo se obracejí na politiky,
aby se zasadili o záchranu domácí péče zajištěním dostatečného a udržitelného financování
a zabránili kolapsu, který domácí péči z důvodu nedostatečného financování hrozí.
- Během prázdnin mohou děti sbírat chybějící dílečky na dolepení obrázku. Dávají se po
mši svaté v zákristii.

