3. března 2019
8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
den

liturgická oslava

hodina

8.00
Neděle
3.3.

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.30
17.30

úmysl bohoslužby
Za rodiče Doleželovy, Šimečkovy,
dceru s manželem, vnučku
s manželem a prarodiče
Za Mirku Škrdovou a její živou i
zemřelou rodinu
Za společenství věřících našeho
kostela

Pondělí
4.3.

19.00

Úterý
5.3.

16.30

Za spolupracovníky zdravotního
střediska Vratimov

16:30

Za + rodiče a prarodiče z obou
stran, za + křestní a biřmovací
kmotry, jejich rodiny a za +
sourozence

16:30

Za dar zdraví pro vážně nemocného
Robina a posilu pro celou rodinu

Pátek
8.3.

16.30

Na poděkování PM Lurdské za přijatá
dobrodiní s prosbou o dar zdraví pro
živou osobu a celou živou rodinu

Sobota
9.3.

7.30

Na úmysl dárce

8.00

Prosba o dary Ducha Svatého a
pomoc Panny Marie

9.30

Na poděkování za úspěšnou operaci
s prosbou za dar zdraví a víry

17.30

Za + manžela Bohumíra Plačka,
dceru Moniku a otce Bohumíra

Středa
6.3.

Popeleční středa
den přísného postu

Čtvrtek
7.3.

Neděle
10.3.

1. NEDĚLE POSTNÍ

 Sbírka minulé neděle 24.2.2019, sbírka „Haléř sv. Petra“ vynesla v našem kostele
9 904,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
 Ve středu 27.2.2019 zemřel tatínek našeho spolubratra Jiřího Cahy. Pohřeb bude ve
čtvrtek 7.3.2019 v Třebíči-Jejkově ve 14:00 hodin. Děkujeme za modlitbu.
 Popeleční středa - Při mši svaté bude udílen popelec. Tímto dnem začínáme postní dobu
a tento den je dnem přísného postu. Popelec bude také udílen na 1. postní neděli po
mších svatých.
 Křížové cesty se v postní době v našem kostele modlíme každý pátek v 15.50 a v neděli
v 16.50 hodin přede mší svatou. Byli bychom rádi, kdyby se ve vedení vystřídalo více lidí.
Texty máme k dispozici v sakristii – tam se také můžete zapsat.
 Postní duchovní obnova v naší farnosti bude v sobotu 23. března 2019. Obnovu povede
P. Ladislav Heryán, salesián, vysokoškolský profesor a autor několika populárních knih.
Zahájení bude v 9:00 hodin a je možné být spolu celé dopoledne, při mši nebo u oběda.
Bližší informace na plakátcích v nástěnkách kostela.
 Po mši jste zváni na kafe do našeho baru ve středisku.

