Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
7. 6. – 13. 6. AD 2020
Liturgický kalendář:
Čtvrtek
Sobota

-

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Úmysly mší svatých na tento týden:
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Za + syna Josefa Floreše (20.výročí), + prarodiče z obou stran, dar zdraví pro celou živou rodinu
Za + z rodiny Krůželovy, Běhunčíkovy, Novákovy a duše v očistci
Za farníky
Za + Josefa Bližňáka, + rodiče, sourozence a Boží požehnání pro celou živou rodinu
Za + manžela Františka Kolínka (nedožitých 80 let), + syna Františka (30.výročí), + vnuka Michala (10.výročí), +
bratra, + rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Karla a Boženu Janáčovy, + Vincence Peška a celou živou rodinu
Za farníky
Za + Michaelu Matulovou (2. výročí), + dědečka Františka Polácha (15. výročí), Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodinu Novákovu, Matochovu, Holčákovu, Hanáčkovu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Nováka, + vnuka, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu

Ve čtvrtek na Slavnost Těla a Krve Páně budou dvě mše svaté, a to v 7.30 hod a
v 18.00 hod.
V sobotu v 15.00 hod srdečně zveme na Fatimskou pobožnost. Ranní mše svatá již
nebude.
V sobotu děti, které se připravují k 1.svatému přijímání budou prožívat duchovní přípravu.
Začátek bude v 9.00 hod v kostele. Účast je povinná.
Příští neděli průvodem oslavíme Slavnost Božího Těla. Budou jenom dvě mše svaté, a to
v 7.30 hod. a 10.00 hod. s průvodem. Průvod bude výjimečně kolem kostela. První oltář u
brány na hřbitov připraví společenství manželů, druhý u kříže před bylnickou kapli připraví
společenství Alfa, třetí u misijního kříže připraví mládež a čtvrtý bude v kostele. Srdečně
prosíme o připravení oltáříků, muzikanty a sbor o hudební doprovod. Také zveme družičky,
které budou sypat kytičky před Nejsvětější Svátosti.
U vchodu do kostela najdete přihlášky do náboženství, které prosím odevzdejte do 21.
června katechetům ve škole, nebo o. Richardovi.
V pátek v 15.00 hod. bude pohřeb zemřelého pana Pavla Lysáčka ze Sidonie. Prosme
v modlitbě za zemřelého: Odpočinutí věčné dej mu o Páně…
Upřímné Pán Bůh zaplať za přání a modlitby u příležitosti mého kněžského výročí
muzikantům, pěveckému sboru, schole, ministrantům, kostelníkům a všem za účast. A dále
prosím všechny o modlitbu.

