28. června 2020
13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
den

hodina

úmysl bohoslužby

8:00

Ke 4. výročí úmrtí manžela
s prosbou za živou a + rodinu

9:30

Za + Annu a Josefa Endeových a
rodinu

17:30

Za + Annu Přibylkovou

Úterý
30.6.

16:30

Za + Oldřicha a Štěpánku
Šustkových

Středa
1.7.

16:30

Za živou a + rodinu Zapletalovu

Čtvrtek
2.7.

16:30

Za + rodiče z obou stran a děti

16:30

Za + Viléma Niesnera

9:30

Za Boží požehnání pro syna Pavla

Neděle
28.6.
Pondělí
29.6.

liturgická oslava
13. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

SV. PETRA A PAVLA,
apoštolů

Pátek
3.7.

sv. Tomáše, apoštola

Sobota
4.7.

Sv. Prokopa, opata

Neděle
5.7.

SV. CYRILA, MNICHA A
METODĚJE, BISKUPA
patronů Evropy, hlavních
patronů Moravy

17:30 Za + Marii a její živou a + rodinu

● Sbírka minulé neděle 21.6.2020, sbírka na dostavbu Diecézního střediska mládeže

●
●
●

●
●

●
●

●

ve Staré Vsi nad Ondřejnicí vynesla v našem kostele 7 563,- Kč. Všem dárcům
děkujeme.
Zítra v pondělí 29. června 2020 nebude studentská mše svatá večer v 19:00. Znovu
obnovení bude až v novém akademickém roce na podzim.
Pro rodiče dětí, které chodí do ZŠ od 1. – 9. třídy jsou připraveny v sakristii přihlášky
na hodiny náboženství v následujícím školním roce.
V sobotu 4. července 2020 v 14 hodin proběhne ve Valašském Meziříčí primiční mše
svatá P. PETRA BOTHA. Petr studoval v Ostravě hru na violoncello a bydlel u nás na
Domově Don Bosco necelých 10 let. Ti, kdo ho znáte, tak se můžete připojit ke
společné cestě na tuto primiční mši. Hlaste se do neděle 28. června u Romana
Turowského. Kontakt v sakristii.
Stále trvá možnost zapsat si intence (úmysly mší svatých) v sakristii našeho kostela.
V kalendáři je zatím dostatek volných termínů.
Úprava pořadu bohoslužeb během letních prázdnin - V průběhu letních prázdnin
bude změna v nedělních mších svatých. Z důvodu prázdninových akcí pro děti a
dovolených budou v našem kostele sv. Josefa slouženy pouze dvě mše svaté v 9:30
hodin dopoledne a v 17:30 v podvečer.
Během prázdnin (počínaje 1. červencem) také nebudou bývat mše svaté v sobotu
ráno v 7:30 hod.
Kdo by měl zájem dostávat pozvánky a podněty, kdyby opět vznikl stav, kdy se
nemůžeme setkávat, může nahlásit svou e-mailovou adresu v sakristii. Informace
budou zaslány 4x ročně: začátek školního roku, adventní doba, postní doba a konec
školního roku.
Po mši jste zváni před kostel, kde bude možnost společně strávit chvíli u čaje kávy a
koláčků. Přijměte toto pozvání.

