1. září 2019
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
den

liturgická oslava

hodina

8:00

Za Alžbětu Jiřičkovou, manžela,
neteř Danu, rodiče z obou stran

9.30

Za pedagogy a učitele ve školách

17.30

Za Tamaru Kolcunovou

16.30

Za těžce nemocnou maminku a
šťastnou hodinu smrti

Středa
4.9.

16:30

Za živou a + rodinu Hurdesovu a
Ingrid

Čtvrtek
5.9.

16:30

Za děti a mládež

Pátek
6.9.

16.30

Za + manžela a rodiče z obou
stran

7:30

Za Boží pomoc a dar uzdravení
pro nemocnou sestru

8.00

Za obrácení manžela

Neděle
1.9.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí
2.9.
Úterý
3.9.

Sobota
7.9.

Neděle
8.9.

Sv. Řehoře Velikého, papeže
a učitele církve

Sv. Melichara Grodeckého,
kněze a mučedníka

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.30
17.30

Za + P. Václava Filipce při
příležitosti nedožitých 100.
narozenin
Za Hertu Husákovu, manžela a
duše v očistci k nedožitým 95.
narozeninám

 Od dnešní neděle 1. září se opět vrátíme k pravidelnému pořadu bohoslužeb. V neděli
již bude ranní mše svatá v 8:00 hodin. V sobotu 7.9.2019 již budou ranní chvály v kostele
od 7:15 s následnou mší svatou od 7:30 Rovněž bude od září zahájeno páteční zpovídání
od 9:00-12:00 a odpoledne od 14:00 16:30 hodin.
 Zveme rodiny s dětmi na víkend od 6. - 8.9.2019 ve Pstruží u Frýdlantu n/O – Salaš.
Přihlásit se je možné do 1.9.2019 u Evy Turowské. Bližší informace na plakátku ve
vývěsce kostela.
 V neděli 8. září 2019 bude při mši svaté zahájení nového školního roku a žehnání
školních pomůcek (aktovky, učebnice, žákovské knížky apod.) přineste si je sebou do
kostela. Zahájení nového školního roku si v našem kostele připomeneme při mši svaté
v 9:30 hod.
 Pro rodiče dětí, které chodí do ZŠ od 1. – 9. třídy jsou připraveny v sakristii přihlášky na
hodiny náboženství v následujícím školním roce.
 Po mši zveme všechny na kafe do našeho baru ve středisku.

