32. neděle v mezidobí
11. 11. – 17. 11. AD 2018
Liturgický kalendář:
Pondělí
Úterý
Sobota

– Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
– Památka sv. Anežky České, panny
– Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Úmysly mší svatých na tento týden:
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17.00
17.00
7.30

Za + rodiče Dubcovy, jejich + děti a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Zdenka Kozáčka, + rodinu Kozáčkovu, Rakovu a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za farníky
Dantis
Na jistý úmysl
Za + Marii Kolínkovou, + Petra Kolínka a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Františku a Aloise Kostkovy, + syna a zetě, + rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu
Na poděkovaní P. Bohu za dožití 50 let života s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu.
Za + rodiče Krahulcovy, 4+ syny, poděkování P. Bohu za dožití 80 let života, Boží ochranu a pomoc pro živou
rodinu

• V úterý bude v 16.00 hod. Fatimská pobožnost. Hlavním kazatelem bude otec Miroslav Šidlo,
vicerektor kněžského semináře v Nitře. Při mši svaté budou zpívat bohoslovci. Srdečně zvu.
• Sbírka z minulé neděle na charitu činila 26.200,-Kč a byla odeslaná. Všem dárců upřímné Pán Bůh
zaplať.
• V sobotu srdečně zvu na „SMS“ - setkání modlitebních společenství. Zahájení je ve 13.00 hod.
v kostele. Téma: „Radost být učedníkem“. Hostem setkání bude otec Karel Matlok, MIC.
Podrobnější program najdete na plakátech ve vitrínkách.
• V pátek v Bratislavě se uskuteční Godzone tour. Informace a přihlášky na autobus ve vitrínce.
• V sobotu 1. prosince proběhne adventní duchovní obnova pro manžele s jáhnem Janem Špilarem
z Brna. Zahájení bude v 9.00 hod. a ukončení v 16.00 hod. mší svatou. Téma: „Ježíš dítě v nás“.
Kvůli zajištění občerstvení, prosím přihlašujte se u otce Richarda do 25. listopadu.
• Otec Ondřej ze Štítné srdečně zve na pouť do svaté země, která se uskuteční ve dnech od 24.
února do 3. března 2019. Informace najdete na plakátě ve vitrínce.
• Ve středu v 14.30 hod. bude pohřeb zemřelého pana Jozefa Michalíka z Bylnice. Prosme
v modlitbě za zemřelého: Odpočinutí věčné dej mu o Pane…

