17. listopadu 2019
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
den

Neděle
17.1.

liturgická oslava

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

hodina

8:00

Za + Elišku Harasimovou,
manžela a syny

9:30

Za + sestru, + manžela a za duše
v očistci

17:30

Za Lucii Drábkovou

Pondělí
18.11.

19:30

Úterý
19.11.

16:30

Za + Irenu Vyvialovou k 5. Výročí
úmrtí

Středa
20.11.

16:30

Za + Emilii Michalovou, manžela a
duše v očistci

Čtvrtek
21.10.

Památka zasvěcení PM. v
Jeruzalémě

16:30

Za děti a mládež

Pátek
22.11.

Sv. Cecilie, panny a
mučednice

16:30

Za + Jaroslava Leskovjana, jeho
manželku a duše v očistci

7:30

Za + Daniela, rodiče, nemocného
bratra a živou rodinu

8:00

Za + Dušana a Marii Spáčilovy a
za + rodinu

9:30

Ke cti PM. Lurdské za dar zdraví
pro živou osobua živé rodiny
Drahošanovu a Vehovskou

17:30

Za otce a matku Ferencovy a celý
svět

Sobota
23.11.

Neděle 34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
24.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE

 Dnešní nedělní sbírka je věnována na Den Bible. Všem dárcům děkujeme.
 Potravinová banka pořádá každý rok na podzim Národní potravinovou sbírku. Letos to
bude v sobotu 23.11. od 8:00 do 18:00 hod. 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. Zájemci se mohou přihlásit u Jiřího cahy nebo Standy Jonáška.
 Manželské společenství – bude příští neděli 24.11.2019 odpoledne od 15:00 hodin
v prostorách střediska. Pokud nemáte hlídání přijďte i s dětmi.
 Nabídka plánovacích kalendáříků salesiánské rodiny na rok 2020 za 30,- Kč. Stolní
kalendáře z nakladatelství Cor Jezu nabízíme za cenu 70,- Kč. Obojí k zakoupení
v sakristii.
 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.
 Po mši zveme všechny na kafe do našeho baru ve středisku.

