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31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
den

Neděle
3.11.

Pondělí
4.11.

liturgická oslava

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Sv. Karla Boromejského,
biskupa

hodina

8:00

Za Františku Zapletalovou a duše
v očistci

9:30

Za živou a + rodinu

17:30

Za + Annu a Josefa Endeových a
rodinu

19:00

Úterý
5.11.

16:30

Na poděkování za obdržené
dobrodiní a opuštěné duše

Středa
6.11.

16:30

Na poděkování za 79 let života
s prosbou o Boží pomoc

Čtvrtek
7.11.

16:30

Za děti a mládež

Pátek
8.11.

16:30

Na úmysl dárce

7:30

Za + Marii Červenou

8:00

Za Rudolfa Vaštíka a za živou a +
rodinu

9:30

Za otce a syna Plačkovy

Sobota
9.11.
Neděle
10.11.

Svátek posvěcení
lateránské baziliky

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

17:30

Za rodinu Stýblovu

 Letošní horké léto již skončilo a vánoce se blíží, obracíme se na Vás s prosbou o darování
vánočního stromu. Pokud v nejbližší době uvažujete o pokácení vzrostlého jehličnatého
stromu (do 10 m výšky) a chtěli byste jej darovat pro náš kostel, obraťte se prosím na
rektora našeho kostela P. Stanislava.
 Středisko je již druhý rok členem Potravinové banky, ze které pravidelně dostává
potraviny na akce s dětmi a mládeží. Od srpna 2018 středisko dostalo 5 320 kg potravin
v hodnotě 267 tis. Kč. Potravinová banka pořádá každý rok na podzim Národní
potravinovou sbírku. Vloni jsme se ještě nezapojili, letos je žádoucí, abychom se v
sobotu 23.11. od 8:00 do 18:00 hod sbírky účastnili. Středisko bude oslovovat
návštěvníky hypemarketu Kaufland v Mariánských Horách, aby koupili a darovali
vybraný typ potravin. Potřebujeme k tomu 5 dvojic dobrovolníků. Každá dvojice obsadí
jednu dvouhodinovku. Co se vybere, zůstává zcela pro potřeby střediska. Akce je výzvou
lidí k solidaritě s potřebnými a také propagací práce sal. střediska. Dobrovolníci, hlaste
se, prosím, u Jiřího Cahy nebo Stanislava Jonáška.
 Po mši zveme všechny na kafe do našeho baru ve středisku.

