10. listopadu 2019
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
den

Neděle
10.11.

liturgická oslava

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

hodina

8:00

Za Rudolfa Vaštíka a za živou a +
rodinu

9:30

Za otce a syna Plačkovy

17:30

Za rodinu Stýblovu

Pondělí
11.10.

Sv. Martina, biskupa

19:00

Úterý
12.11.

Sv. Josafata, biskupa a
mučedníka

16:30

Za + Ferdinanda Zubla, rodiče,
sestru a duše v očistci

Středa
13.11.

Sv. Anežky České, panny

16:30

Za + bratra, jeho dceru Blanku a
živou rodinu

Čtvrtek
14.11.

16:30

Za děti a mládež

Pátek
15.11.

16:30

Za + dědečka

Sobota
16.11.

7:30

Za + Jana Žigu,Margitu Žigovou,
za Štefana a Marii Pačajovy

8:00

Za + Elišku Harasimovou,
manžela a syny

9:30

Za + sestru, + manžela a za duše
v očistci

Neděle
17.11.

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

17:30

Za Lucii Drábkovou

 Příští vyhlášená nedělní sbírka bude věnována na Den Bible. Všem dárcům děkujeme za
podporu šíření biblického díla.
 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.
 Manželské společenství – bude v neděli 24.11.2019 odpoledne od 15:00 hodin
v prostorách střediska. Pokud nemáte hlídání přijďte i s dětmi.
 Po mši zveme všechny na kafe do našeho baru ve středisku.

