5. ledna 2020
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
den

Neděle
5.1.

liturgická oslava
SLAVNOST
ZJEVENÍ PÁNĚ

hodina

úmysl bohoslužby

8.00

Za rodiče Ferdinanda a Marii Šťabovské,
Antonii Žurovou, bratra Vladimíra a syna
Aleše Mikurdu

9.30

Za živou a + rodinu Zapletalovu

17.30

Za těžce nemocnou sestru Marii

Pondělí
6.1.

19.00

Úterý
7.1.

16:30

Středa
8.1.

16:30

Za + Ladislava Banga

Čtvrtek
9.1.

16:30

Za děti a mládež

Pátek
10.1.

16.30 Za Annu Hajdukovou a její rodinu

Sobota
11.1.
Neděle
12.1.

Za + sestru, jejího manžela,
rodiče z obou stran a živou rodinu

SVÁTEK
KŘTU PÁNĚ

7:30

Na úmysl dárce

8.00

Za uzdravení nemocné osoby, za
živou a + rodinu
Za + bratry Aloise a Evalda
Harasimovy, rodiče a + příbuzné
Za naše rodiny a děti v nich
vychovávaných

9.30
17.30

 Možnost zapsat si intence (úmysly mší svatých) v sakristii našeho kostela. Je dostatek
volných termínů.
 Blíží se termín Salesiánského plesu – BOSCO POINT, který bude v sobotu 25. ledna. Už
nyní je možné přinášet dárky, které by někomu udělaly radost v tombole. Věci můžete
předat v sakristii kostela, nebo na vrátnici domu.
 Don Bosko Point - V sobotu 25. ledna od 16:00 hodin se koná v tělocvičně střediska
Don Bosko Point. Je to setkání celé farnosti - seniorů, rodičů, mládeže, dětí při dobré
muzice a tanci. Slovo „point“ znamená „ bod“, „místo“. Chceme se takto setkat u
příležitosti svátku Dona Boska. Od 16:00 do 19:00 hodin se setkají rodiny, rodiče s dětmi
a senioři při dobré hudbě, programu, vínečku nebo kafi. Od 19:00 hodin do jedné
hodiny pak proběhne program podobný tradičnímu plesu s tombolou. Jste všichni zváni,
vstupenky budou dvojí a to na večerní program za 130,- Kč, rodinný program do 19:00
hodin za 80,- Kč, děti do 15ti let v doprovodu rodičů zdarma. Vstupenky se prodávají u
P. Stanislava a Jiřího Cahy.
 Pokud by měl někdo zájem o návštěvu tří králů ve svém domově může se přihlásit
v sakristii s uvedením jména a příjmení, adresy a telefonu. Děti ze střediska
s doprovodem vedoucího by Vás navštívili v následujícím týdnu od 6. -10. ledna.
 Do 14. ledna bude probíhat Tříkrálová sbírka. Dnes po každé nedělní bohoslužbě budou
u dveří kostela koledníci, kterým můžete přispět na tuto sbírku.
 Po mši svaté jste zváni do naší kavárny.

