20. října 2019
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
den

Neděle
20.10.

liturgická oslava

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí
21.10.
Úterý
22.10.

hodina

8:00

Za Rudolfa Vaštíka, živou a +
rodinu

9.30

Za + maminku Marii Plačkovou

17.30

Za Kateřinu Bártovou

19.00
16.30

Za Ladislava Dužiho k 31. výročí
úmrtí a celou živou a + rodinu

16:30

Za živou a + rodinu

16:30

Za děti a mládež

Pátek
25.10.

16.30

Za + manžela a syna

Sobota
26.10.

7:30

Za + Annu Románkovou Malou

8.00

Za manžela, syna a zetě

9.30

Za živé a + rodiny z obou stran

Sv. Jana Pavla II. ,papeže

Středa
23.10.
Čtvrtek
24.10.

Neděle
27.10.

Sv. Antonína Marie Klareta,
biskupa

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

17.30

Za + manžele Břetislava a Marii
Krejčí

 Dnešní nedělní sbírka je věnována na světové misie. Sbírka v našem kostele bude
odeslána na salesiánské misie v Bulharsku. Všem dárcům děkujeme za podporu
salesiánů v misiích.
 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.
 Doporučení ke sledování pořadu „K jádru věci“ na televizi NOE. Tento pořad je uváděn
v pondělí ve 20:00 na televizi NOE. Starší díly je možné shlédnout přes internet v archivu
pořadů této televize.
 Manželské společenství – bude dnes 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 Brna Lesné a nakladatelství Cor Jezu nabízíme za cenu 70,- Kč a zisk z
prodeje je věnován na stavbu nového kostela v této části Brna. Obojí k zakoupení
v sakristii.
 Po mši zveme všechny na kafe do našeho baru ve středisku.

