Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
27. 5. – 2. 6. AD 2018
Liturgický kalendář:
Středa
Čtvrtek
Pátek

– Památka sv. Zdislavy
– Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
– Památka sv. Justina, mučedníka

Úmysly mší svatých na tento týden:
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7.30 Za + Františka Kbelce, + rodiče Kbelcovy, Lysáčkovy, poděkování za 75 let života, dar zdraví s prosbou o Boží
požehnání a ochranu P. Marie pro živou rodinu
9.00 Za + rodiče Marii a Františka Bělejovy, + prarodiče Bělejovy a Hudečkovy, a Boží požehnání pro živou rodinu
10.30 Za farníky
7.30 Za obracení dětí a manžela, uzdravení rodových kořenů, dvoje + rodiče, duše v očistci a ochranu P. Marie pro živou
rodinu
18.00 Za + kmotry Miklasovy, jejich 3 + syny, + snachu a duše v očistci
18.00 Za + rodiče Emílii a Jaroslava Vaňkovy, + rodiče Hořákovy, + Marii Vaňkovou a Boží požehnání pro živou rodinu
7.30 Na poděkování P. Bohu za dožití 70 let života, + rodiče a jejích sourozence, prarodiče a s prosbou o dary Ducha
Svatého, zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
18.00 Za + rodiče Elišku a Josefa Lysákovy, + prarodiče Františku a Jana Lysákovy, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu
7.30 Za živé a + členy živého růžence
18.00 Na poděkování za dožití 50 let společného života, Boží ochranu pro děti a celou živou rodinu
7.30 Za + Václava Nováka a živou rodinu

Dnes se koná sbírka na Církevní školy.
V pondělí v 9.30 hod bude mše svatá ve stacionáři.
V úterý v 19.00 hod bude na faře setkání pastorační rady farnosti.
Ve čtvrtek na slavnost Těla a Krve Páně budou dvě mše svaté, a to ráno v 7.30 hod a večer v 18.00
hod.
Tento týden je první pátek v měsíci. Nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek a pátek od 9.hod.
Příští nedělí budeme slavit Boží Tělo. Budou jenom dvě mše svaté, a to v 7.30 a 10.00 hod. Srdečně
prosíme o připravení oltáříků, muzikanty a sbor o hudební doprovod a naše hasiče o organizaci dopravy.
Také zveme družičky, které budou sypat kytičky před Nejsvětější Svátosti.
Pán Bůh zaplať za účast na tzv. „Bílém týdnu“ dětem, které přistoupily k Prvnímu svatému přijímání, jejich
rodičům, prarodičům, sourozencům a kmotrům.
U vchodu do kostela najdete přihlášky do náboženství, které prosím odevzdejte do 20. června katechetům
ve škole, nebo o. Richardovi.
Ve středu v 15.00 hod. pohřeb zemřelé paní Ludmily Uherkové z Brumova. Prosme v modlitbě za naši
zemřelou sestru: Odpočinutí věčné dej ji o Pane…

