27. října 2019
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
den

Neděle
27.10.

Pondělí
28.10.

liturgická oslava

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

hodina

8:00

Za manžela, syna a zetě

9.30

Za živé a + rodiny z obou stran

17.30

Za + manžele Břetislava a Marii
Krejčí

Svátek sv. Šimona a Judy,
apoštolů

Úterý
29.10.

16.30 Za rodičez obou stran a jejich děti

Středa
30.10.

16:30

Za + rodiče Nováčkovy a
Kalvarovy a jejich děti
Za děti a mládež

Čtvrtek
31.10.

Sv. Wolfganga, biskupa

16:30

Pátek
1.11.

Slavnost všech svatých

16.30

Sobota
2.11.

Vzpomínka na všechny věrné
zemřelé

7:30

Za manžela, rodiče, sourozence,
za živou a + rodinu

8.00

Za Františku Zapletalovou a duše
v očistci

9.30

Za živou a + rodinu

Neděle
3.11.

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

17.30

Za + Annu a Josefa Endeových a
rodinu

 Nedělní sbírka minulé neděle věnovaná na světové misie vynesla v našem kostele
14 014,- Kč. Sbírka byla odeslána na salesiánské misie v Bulharsku. Všem dárcům
děkujeme. S misiemi ve světě je spojena také Adopce nablízko, kdy se můžeme modlit
za konkrétního dobrovolníka v různých zemích světa. Pro zájemce máme kartičky
s dobrovolníky připraveny a můžete si je vyzvednout při odchodu z kostela.
 Zítra v pondělí 28.10.2019 nebude večerní studentská mše svatá v 19:00 hodin.
 Příští neděli 3.11.2019 v 10:30 v zasedačce, bude první setkání nové pastorační rady
našeho kostela. Prosím členy PR, aby si udělali čas na toto setkání.
 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.
 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.
 Po mši zveme všechny na kafe do našeho baru ve středisku.

