12. ledna 2020
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
den
Neděle
12.1.

liturgická oslava

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

hodina

úmysl bohoslužby

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

Pondělí
13.1.

19.00

Úterý
14.1.

16.30

Středa
15.1.

16:30 Za + Františka Mikulíka a + kněze

Čtvrtek
16.1.

16:30

Za děti a mládež

Na úmysl dárce

Pátek
17.1.

Sv. Antonína, opata

16.30

Na úmysl dárce

Sobota
18.1.

Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů

7.30

Za jednotu všech křesťanů

8.00

Za společenství rodin z našeho
kostela
Za + Petra Majera, Annu
Turowskou a duše v očistci

Neděle
19.1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.30
17.30

Za + Hedviku Zublovou, syna,
dceru a duše v očistci

 Možnost zapsat si intence (úmysly mší svatých) v sakristii našeho kostela. Je dostatek
volných termínů.
 Příští neděli 19.1.2020 bude od 15 hodin manželské společenství v prostorách střediska
mládeže, na které jste zváni spolu s dětmi.
 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.
 Na prosincovém setkání pastorační rady, byla projednána příprava a průběh vánočních
svátků, závěr roku, tříkrálová sbírka Charity, příprava na ples - Bosco point, dětský
maškarní ples a podnět na zpracování nového uspořádání interiéru oslovenými
architekty.
 Zakladatele salesiánů sv. Jana Boska oslavíme při nedělních bohoslužbách v neděli 2.
února.
 Na neděli 23. února 2020 se chystá již tradiční maškarní ples pro rodiče s dětmi od 15:00
hodin.
 Po mši svaté jste zváni do naší kavárny.

