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7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
den
Neděle
23.2.

liturgická oslava
7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

hodina

úmysl bohoslužby

8.00

Za syna Pavla
Za manžela, bratra a rodiče
z obou stran
Za Zdenka Zahořanského, rodiče
Věru a Ivana

9.30
17.30

Pondělí
24.2.

19.00

Úterý
25.2.

16.30

Za ty, kterým jsme slíbili
modlitbu a za duše v očistci

16:30

Za + manžela a syna

Čtvrtek
27.2.

16:30

Za děti a mládež

Pátek
28.2.

16.30

Za + Vojtěcha Pajera

Sobota
29.2.

7.30

Za + sestry a bratry

8.00

Za rodinu Zářickou

9.30

Za + babičku Bedřišku

17.30

Za rodiče a děti z obou stran

Středa
26.2.

Neděle
1.3.

Popeleční středa
den přísného postu

1. NEDĚLE V POSTNÍ

 Dnes, 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 dnes od 15:00 – 17:00 hod v tělocvičně. 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 9:00 do 16:30 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.
 Od popeleční středy začíná období přípravy na velikonoce. Pokud máte „chytrý mobil“
můžete se intenzivněji připravit s mobilní aplikací "Postní kapky". Jejím prostřednictvím,
e-mailu, SMS nebo webových stránek můžete každý den dostat krátké inspirace. Více
na www.postnikapky.cz.
 Popeleční středa - Při mši svaté bude udílen popelec. Tímto dnem začínáme postní dobu
a tento den je dnem přísného postu. Popelec bude také udílen na 1. postní neděli po
mších svatých.
 Křížové cesty se v postní době v našem kostele modlíme každý pátek v 15.50 a v neděli
v 16.50 hodin přede mší svatou. Byli bychom rádi, kdyby se ve vedení vystřídalo více lidí.
Texty máme k dispozici v sakristii – tam se také můžete zapsat.
 Po mši jste zváni na kafe do našeho baru ve středisku.

