19. neděli v mezidobí
9. 8. – 15. 8. AD 2020
Liturgický kalendář:
Pondělí
Úterý
Pátek
Sobota

-

Svátek sv. Vavřince, mučedníka
Památka sv. Kláry, panny
Památka sv. Maximiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Úmysly mší svatých na tento týden:
NE
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

•
•
•
•
•

7.30
9.00
15.00
7.30
18.00
7.30
16.00

Za + Boženu a Jaroslava Miklasovy, + syna Františka a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Karla a Františku Novákovy, + syna, Boží požehnání a ochranu P. Marie pro živou rodinu
Za farníky
Za + Jaroslava Bačo, + rodiče, sourozence, duše v očistci,Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
Za + Radku Pinďákovou (1.výročí úmrtí), + rodinu Macků a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Kolínkovy, + bratra Josefa a duše v očistci
Za + Josefa a Annu Trochtovy, jejich + sourozence, + rodiče Bartošákovy, + syna Rostislava a
pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.
18.00 Za + rodiče Hříbovy a Chuchmovy, + sourozence, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
7.30 Za + rodiče Fojtíkovy, + děti, zetě, snachy a duše v očistci
9:00 Za farníky

Dnes budou mše svaté v kostele ráno v 7.30 hod. a v 9.00 hod. a odpoledne bude mše
svatá v 15.00 hod. v Bylničkách. Hrubá mše svatá v kostele již nebude.
Ve čtvrtek v 16.00 hod. srdečně zvu na fatimskou pobožnost.
V sobotu na Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE budou dvě mše svaté ráno v 7.30
hod a v 9.00 hod.
Připomínám, že v době prázdnin jsou mše svaté ve středu ráno v 7.30 hod.
Srdečně zvu k využití možnosti absolvování kurzu pro pastorační pomocníky, který se
uskuteční v našem děkanátu od října 2020 do dubna 2021. Bližší informace najdete ve
vitrínce. Přihlášky si můžete vyzvednout v zákristii nebo na faře. Kurz bude zahájen 3. října
v 7.30 hod. mší svatou v děkanském kostele Povýšení sv. Kříže ve Val. Kloboukách.

