31. neděle v mezidobí
4. 11. – 10. 11. AD 2018
Liturgický kalendář:
Pátek
Sobota

– Svátek Posvěcení lateránské baziliky
– Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Úmysly mší svatých na tento týden:
ND

PO
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ST
ČT
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7.30 Za + Karla Bůbelu, + rodiče Bůbelovy, Smržovy, + manžele Faltinovy, Valčíkovy, jejich + děti a za živou rodinu
9.00 Za + Františka Strnada, + rodiče z obou stran, + zetě Ladislava a Pavla, jejich + rodiče, +švagry a švagrové, +
strýce a tetu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
10.30 Za farníky
7.30
17.00 Za + Jana Struhaře, + rodiče Kolínkovy, Fojtíkovy, + rodiče z obou stran, + tetu Rajdmundu, + Marii a Josefa
Novákovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
17.00 Za + Boženu a Stanislava Dorňákovy, + syna Luboše, očištění rodu a Boží požehnání pro živou rodinu
8.30 Za + kněze
17.00 Za + Elišku a Martina Slávikovy, + rodiče Kráčmarovy, Slávíkovy a duše v očistci
7.30 Za + rodinu Lysákovu, Šuráňovu, Mituníkovu a duše v očistci

• Dnes ve 14.00 hod bude v naší farnosti dušičková pobožnost. Začneme mší svatou a po mši
svaté půjdeme průvodem na hřbitov. Hrubá mše svatá již nebude.
• Dnes se koná sbírka na charitu. Všem dárců upřímné Pán Bůh zaplať.
• V pondělí v 9.30 hod budou ve stacionáři rozhovory o víře.
• V úterý 6.11. od 12.30 hod. budeme v Orlovně zapisovat mše svaté na rok 2019.
• V úterý a ve středu se budeme modlit ve mši svaté nešpory za zemřelé.
• Ve čtvrtek bude mše svatá v 8.30 hod za zemřelé kněze z děkanátu. Mši bude sloužit otec biskup
Josef Nuzik spolu s kněžími z děkanátu. Srdečně všechny zvu. Večerní mše svatá již nebude.
• Pán Bůh zaplať všem dětem, které se zúčastnili modlitby svatého růžence v měsíci říjnu.
• Pán Bůh zaplať skautům za sobotní úklid kolem kostela. Příští sobotu budou uklízet ministranti.

