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den
Neděle
16.2.

liturgická oslava
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hodina

úmysl bohoslužby

8.00

Za + manžela Jana k nedožitým
85. narozeninám

9.30

Za + dceru Drahomíru

17.30

Za Lucii Krčmářovou

Pondělí
17.2.

19.00

Úterý
18.2.

16.30

Na úmysl dárce

Středa
19.2.

16:30

Za + maminku

Čtvrtek
20.2.

16:30

Za děti a mládež

Pátek
21.2.

16.30

Za + Marii Kocurovou
a + Jaroslava Kocura

7.30

Za + Josefa Antoniaci a jeho
rodiče

8.00

Za syna Pavla

9.30

Za manžela, bratra a rodiče z obou
stran

17.30

Za Zdenka Zahořanského, rodiče
Věru a Ivana

Sobota
22.2.
Neděle
23.2.

Stolce svatého apoštola
Petra

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 Dnes v neděli 16.2.2020 bude od 15 hodin manželské společenství v prostorách
střediska mládeže, na které jste zváni spolu s dětmi.
 Příští neděli 23.2.2020, se koná celosvětová sbírka „Haléř sv. Petra“. Výtěžek sbírky je
určen papeži na charitativní potřeby a projekty ve světě.
 Maškarní ples: Rádi bychom pozvali všechny děti a jejich rodiče na Maškarní ples, který
bude příští neděli 23.2.2020 od 15:00 – 17:00 hod. V programu budou hry, tancování.
Bližší informace na nástěnce kostela.
 Ve snaze zpřístupnit rodičům malých dětí duchovní obnovy pořádané v našem kostele
byli na nadcházející duchovní obnovu zajištěni dobrovolníci, kteří se budou v době
konání obnovy starat o děti od 2 do 10 let. Prosíme, abyste nás o přítomnosti vašich dětí
předem informovali. Obracet se můžete na Veroniku Prokschovou, která vám případně
poskytne i další potřebné informace. Připomínáme, že duchovní obnova se bude konat
v sobotu 29. 2. 2020 od 9. do 12. Hod a povede ji P. Václav Vacek. .
 Stále trvá možnost zapsat si intence (úmysly mší svatých) v sakristii našeho kostela.
V kalendáři je zatím dostatek volných termínů.
 Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro
toto období přípravy na velikonoce s názvem "Postní kapky". Prostřednictvím mobilní
aplikace, e-mailu, SMS nebo webových stránek můžete každý den dostat krátké
inspirace. Více na www.postnikapky.cz nebo plakátku.
 Po mši jste zváni na kafe do našeho baru ve středisku.

