23. neděle v mezidobí
4. 9. - 10. 9. AD 2022
Liturgický kalendář:
Čtvrtek

-

Svátek Narození Panny Marie

Úmysly mší svatých na tento týden:
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7.30 Za + Romana Macků, + bratra, jejich + rodiče, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
9.00 Za + Rostislava Řeháka, Boží požehnání pro živou rodinu Dobíškovu a Řehákovu
10.30 Za farníky
7.30 Dantis
18.00 Za + Karla Chorváta, + Annu Gregorovou a jejich děti
18.00 Za + Aloise Strnku, + rodiče Fojtíkovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
18.00 Za + rodiče Fojtíkovy, + 2 děti, + zetě, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu
18.00 Za + Ladislava a Aloisii Beňovy, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
7.30 Za živé a + spolužáky ročník 1981 a 1982

Dnes na hrubé mši svaté prožíváme dožínky. Poděkujeme Bohu za úrodu v letošním roce.
V sobotu 17. září se uskuteční na Velehradě pouť děkanátu Val. Klobouky za obnovu rodin a
duchovní povolání, hlavním celebrantem bude o. biskup Josef Nuzik. Naše farnost má na starosti
přípravu liturgie mše svaté. Přihlašovat se můžete v sakristii.
Srdečně zveme na setkání nové manželské páry, které by chtěly chodit do společenství manželů.
Sejdeme se v neděli 18. září v 15.30 hod. na farní zahradě.
Centrum pro rodinu zve na kurz Manželské večery, který začne 3 října v Pastoračním domě ve Val.
Kloboukách a končí po 8 setkáních v listopadu. Kurz učí manželské páry, jak vztah udržovat,
posilovat, obnovovat a stále o něj pečovat. Bližší informace najdete na plakátcích nebo stránkách
centra pro rodinu Val. Klobouky.
Tento pátek 9. září budou naši biřmovanci prožívat duchovní obnovu na Velehradě. Prosíme o
modlitbu za ně i za animátory. Biřmování v naší farnosti bude v neděli 9. října v 10.30 hod.
Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří minulou neděli přispěli na kněžské hroby.
Všem dětem, studentům, učitelům, katechetům a rodičům přejeme v novém školním a katechetickém
roce hojnost Božího požehnání a dary Ducha svatého.

