30. neděle v mezidobí
28. 10. – 3. 11. AD 2018
Liturgický kalendář:
Čtvrtek
Pátek

– Slavnost VŠECH SVATÝCH
– Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Úmysly mší svatých na tento týden:
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7.30 Na poděkování za 55 let společného života, Boží požehnání a ochranu P. Marie Pomocnice křesťanů pro živou
rodinu
9.00 Za + rodiče Petrůjovy, + dceru Leonku Šerou, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
10.30 Za farníky
7.30 Za + rodiče Horečné, Peclovy, + dceru Ludmilu, pomoc a ochranu pro živou rodinu
17.00 Za + rodiče Trochtovy, + rodiče Bartošákovy, + syna Rosťu a ochranu P. Marie pro živou rodinu
17.00 Za + rodiče Jana a Marii Ovesných, + vnuka Petra, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie pro celou
živou rodinu
7.30 Za farníky
17.00 Za + z rodiny Mišákovy, Chytilovy, Kadlečkovy, Suré a Zimáčkovy a Boží požehnání pro živou rodinu
7.30 Za všechny věrné zemřelé
17.00 Za + rodiče Charvátovy, + děti Jaroslavu a Josefa a Boží požehnání pro živou rodinu
7.30 Za živé a + členy živého růžence

Dnes slavíme 100 let od vzniku samostatného Československa v roce 1918.
Srdečně zvu všechny děti na poslední dětský růženec v úterý v 16.25 hod.
Také v úterý v 18.30 hod. bude setkání ekonomické rady. Srdečně zveme.
Ve čtvrtek na Slavnost všech svatých budou dvě mše svaté, a to v 7.30 a 17.00 hod.
V pátek na dušičky budou tři mše svaté, a to v 7.30, 10.00 a 17.00 hod.
Každý den od 1. listopadu odpoledne do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých
podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého otce) plnomocné odpustky,
přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za
zemřelé.
Dušičková pobožnost bude v naší farnosti příští neděli ve 14.00 hod. Začneme mší svatou a po mší
svaté průvodem půjdeme na hřbitov. Hrubá mše svatá již nebude.
Tento týden je první pátek v měsíci. Nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek a v pátek od 9.hod.
V sobotu v 18.00 hod zvu všechny biřmovance na druhou katechezi.
Srdečné Pán Bůh zaplať všem dárcům na misie.
Příští neděli bude sbírka na charitu.
Pán Bůh zaplať společenství manželů za sobotní úklid kolem kostela. Příští sobotu bude uklízet
skauti.

