Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
30. 12. 2018 – 5. 1. AD 2019
Úterý Středa Neděle -

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

Úmysly mší svatých na tento týden:
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Za + Antonína Řeháka, + manželku Marii, dvoje + rodiče duše v očistci a pomoc a ochranu pro živou rodinu
Za všechny dobrodince našeho kostela
Za farníky
Na poděkovaní P. Bohu za dary a milosti uplynulého roku

Za farníky
Za + rodiče Sívkovy, jejich + syny, + vnučku, + rodiče Novákovy, Boží ochranu pro živou rodinu
Za + manžela, jeho + sourozence, + rodiče Krahulcovy, + vnuka, + rodiče Vaňkovy, + dceru a Boží požehnání pro celou
živou rodinu
Za živé a + členy živého růžence
Za + Františka Březáčka, + manželku Marii, + syna, + rodiče, + sourozence a duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Marii a Ladislava Ruprechtovy, + syna Ladislava, + rodiče z obou stran a za živou rodinu

• Dnes je svátek Svaté Rodiny. Manželé si obnoví manželský slib při všech mších svatých.
• Zítra v poslední den starého roku bude mše svatá odpoledne v 16.00 hod, při které poděkujeme za
všechny milosti a dobrodiní. Ve 23.00 hod. bude adorace ukončená půlnočním požehnáním už do
nového roku.
• V úterý na Nový rok budou složeny tři mše svaté. Ráno v 7.30 hod. v 9.00 hod. a odpoledne
v 17.00 hod. Hrubá mše svatá již nebude.
• Setkání pro spolupracovníky farnosti, kteří stále pečuji o krásu našeho kostela bude ve čtvrtek po
mši svaté v 18.00 hod. v Orlovně Srdečně zveme.
• Tento týden je první pátek v měsíci. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek a pátek od 9.00 hod.
• V sobotu navštíví všechny domácnosti naši tříkrálový koledníci. Prosím o Vaše vlídné přijetí a
případnou podporu pomoci potřebným. Zároveň zvu všechny koledníky a vedoucí skupinek na
požehnání, které proběhne v sobotu v 8.15 hod. v našem kostele.
• Také v sobotu v 18.00 hod. zvu všechny biřmovance na katechezi.
• Příští neděli 6. ledna bude Slavnost Zjevení Páně / Tří Králů/. Při ranní mši svaté bude žehnání
vody, křídy a kadidla. Kdo by chtěl posvětit byt nebo dům ať se přihlásí v sakristii u otce Richarda.
• Během vánočních svátků jste přispěli částkou 87.428,- Kč. Moc vám děkujeme.

