21. neděle v mezidobí
25. 8. – 31. 8. AD 2019
Liturgický kalendář:
Úterý
Středa
Čtvrtek
Sobota

-

Památka sv. Moniky
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Památka umučení sv. Jana Křtitele
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Úmysly mší svatých na tento týden:
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7.30 Za + Ludmilu Surovcovou, + rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
9.00 Za + Oldřicha Konečného při příležitosti nedožitých 90 let, + sourozence, + rodiče, + rodiče Ptáčkovy, + syna
a ochranu P. Marie pro živou rodinu
10.30 Za farníky
7.30 Za + rodinu Šenkeříkovou, Hečkovou, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Hečkovou
18.00 Za + rodiče Pospíšilovy, + syna Františka a Boží požehnání pro živou rodinu
7.30 Za + Josefa Krahulce, jeho + rodiče, + bratry, + synovce a duše v očistci.
18.00 Za + Zdeňku a Miroslava Dostálovy, + rodiče z obou stran, + sourozence a za duše v očistci
18.00 Za + Františka Macka, + syna, + zetě Josefa, + snachu Marii a Boží požehnání pro živou rodinu
7.30 Na poděkováni za P. Bohu za dožiti 30 let Lukáše Kudely s prosbou o Boží požehnání, pomoc a ochranu P.
Marie

Dnes odpoledne srdečně zveme všechny na Pohádkový hrad. Začátek bude v 13.00 hod.
Sbírka z minulé neděle na opravy kostela činila 34.215,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh
zaplať.
V neděli 8. září oslavíme na hrubé mši svaté dožínky. Poděkujeme Bohu za úrodu v letošním
roce. Srdečně zvu všechny zemědělce, zahrádkáře a včelaře.
Rodiče, kteří chtějí přihlásit děti do náboženství, mají možnost ještě tento týden. Přihlášky
najdou u vchodu do kostela.
Ve středu bude sloužena mše svatá ráno v 7.30 hod.
V pondělí v 15.00 hod. bude pohřeb zemřelého pana Lubomíra Fojtíka ze sv. Štěpána. Prosme
v modlitbě za našeho zemřelého bratra: Odpočinutí věčné dej mu o Pane …

