2. února 2020
UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
den

liturgická oslava

Neděle
2.2.

UVEDENÍ PÁNĚ DO
CHRÁMU

Pondělí
3.2.

Sv. Blažeje, biskupa a
mučedníka

hodina

úmysl bohoslužby

8.00

Za + kolegy zahrádkáře a duše v
očistci
Za manžela Petra
Za + Jaroslava Jiříka, Marii
Jiříkovou a jejich rodiče

9.30
17.30

Úterý
4.2.

19.00
16.30

Na úmysl dárce

Středa
5.2.

Sv. Agáty, panny a
mučednice

16:30

Za + manžela a syna

Čtvrtek
6.2.

Sv. Pavla Mikiho a druhů,
mučedníků

16:30

Za děti a mládež

16.30

Za + rodiče a děti Nováčkovy

7.30

Za + z rodiny

8.00

Za + rodiče a bratra

9.30

Za Annu a Josefa Endeových a
rodinu

17.30

Za uzdraení nemocné osoby

Pátek
7.2.
Sobota
8.2.
Neděle
9.2.

Sv. Josefiny Bakhity, panny

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 Možnost zapsat si intence (úmysly mší svatých) v sakristii našeho kostela. Je dostatek
volných termínů.
 Tříkrálová sbírka v našem kostele vynesla 8 282,- Kč. Celkem ve všech 6 pokladničkách
se podařilo sesbírat 34 451,- Kč. Všem dárcům patří velký dík.
 V pondělí 10.února 2020 od 17:00 – 20:00 hod, bude v našem kostele večer mladých
s P. Braňo Kožuchem z Oravy. Bližší informace na nástěnce kostela.
 V pátek 14. února 2020 bude po mši svaté v 16:30 udíleno novokněžské požehnání
salesiánského novokněze P. Jana Fojtů.
 Na neděli 23. února 2020 se chystá již tradiční maškarní ples pro rodiče s dětmi od 15:00
hodin. Bližší informace na nástěnce.
 Postní duchovní obnova v naší farnosti bude v sobotu 29. února 2020. Obnovu povede
P. Václav Vacek. Zahájení bude v 9:00 hodin a je možné být spolu celé dopoledne, při
mši nebo u oběda.
 Program pro dvojice, které mají před sebou vstup do manželství a připravují sňatek
v římskokatolické církvi, mají v děkanátu možnost využít dvoudílného cyklu přednášek
s diskusí, které vedou manželské páry. Bližší informace na nástěnkách kostela.
 Po mši svaté jste zváni do naší kavárny.

