10. neděle v mezidobí
10. 6. – 16. 6. AD 2018
Liturgický kalendář:
Pondělí
Pátek

– Památka sv. Barnabáše, apoštola
– Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Úmysly mší svatých na tento týden:
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7.30 1. Za + syna Josefa Floreše, jeho + prarodiče Florešovy, Ovesné a dar zdraví pro celou rodinu
2. Na poděkování P. Bohu za dožití 60.let života Mileny a Zdeny s prosbou o Boží požehnání do dalších let.
9.00 Za + Františku a Karla Novákovy, + syna Pavla, dvoje + rodiče, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu pro živou
rodinu
10.30 Za farníky
7.30 Za + manžela, jeho + rodiče, + sourozence, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
18.00 Za + Anežku Strnadovou (1. výročí úmrtí), + manžela Josefa Strnada, + rodiče z obou stran a Boží požehnání pro
živou rodinu
16.00 Na poděkování P. Bohu za přijaté milosti, živou rodinu a za + rodinu Liškovu, Šebákovu, Esteřákovu a Skalovu
18.00 Za + Marii Griebaumovu, 4+ děti, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
18.00 Za + Antonína Řeháka, + zetě Jaroslava Kostku, + rodiče z obou stran, poděkování za přijatá dobrodiní, Boží
požehnání pro živou rodinu a duše v očistci
7.30 Za + rodiče Častulíkovy, jejich 2 +děti, + rodiče Struhařovy, jejich + syna, poděkování P. Bohu za 40 let společného
života a Boží požehnání pro celou živou rodinu

• V pondělí v 19.00 hod bude na faře setkání ekonomické rady.
• Ve středu v 16.00 hod bude Fatimská pobožnost. Kazatelem bude o. Jiří Ševčík, farář z Horní Lhoty.
• Srdečně vás zvu na Farní den, který se uskuteční v sobotu 16. června na hradě. Začneme ve 14. hod mší
svatou. Po ní se můžete se těšit na pohodový a zajímavý program pro dětí, mládež a rodiny. Bude se konat
také farní tombola a proto prosíme, abyste do pátku donesli na faru zajímavé ceny. Doneste prosím nějaké
zajímavé ceny do farní tomboly do pátku. Také prosíme pohotové cukrářky o napečení koláčů a buchet,
které rovněž doneste do pátku na faru. Děkujeme.
• U vchodu do kostela najdete přihlášky do náboženství, které prosím odevzdejte do 20. června katechetům
ve škole, nebo o. Richardovi.
• V úterý v 15.00 hod. pohřeb zemřelého pana Ludvika Martinka z Brumova. Prosme v modlitbě za naši
zemřelého bratra: Odpočinutí věčné dej mu o Pane…

