30. srpna 2020
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
den

liturgická oslava

Neděle
30.8.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

hodina

9.30

Na jistý úmysl

17.30

Za + Josefa Endeho

Úterý
1.9.

16.30

Za Martu Mučkovou a manžela

Středa
2.9.

16:30

Za živou a + rodinu Hurdesovou

16:30

Za + manžela a tatínka Antonína,
dceru a sestru Renatu

Pátek
4.9.

16.30

Za + Bruna Borgosze, + rodiče
Bílkovy, Sotonovy a jejich živé rodiny

Sobota
5.9.

7.30

Za uzdravení syna

8.00

Za živou a + rodinu Vaštíkovu

9.30

Za + Iva Niesnera

Pondělí
31.8.

Čtvrtek
3.9.

Neděle
6.9.

Sv. Řehoře Velikého, papeže
a učitele církve

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

17.30

Za + Eriku Liščákovou

 Dnes 30. srpna od 15 hodin proběhne v prostorách střediska mládeže manželské
společenství, na které jste i s dětmi zváni. Kvůli zajištění pohoštění informujte Romana
Turowského.
 Od 1. září se opět vrátíme k pravidelnému pořadu bohoslužeb. V neděli 6.9.2020 již
bude ranní mše svatá v 8:00 hodin. V sobotu 5.9.2020 již budou ranní chvály v kostele od
7:15 s následnou mší svatou od 7:30.
 Sbírka příští neděli 6.9. 2020 bude na pořízení nové vitráže do našeho domu.
 V neděli 6. září 2020 bude při mši svaté zahájení nového školního roku a žehnání
školních pomůcek (aktovky, učebnice, žákovské knížky apod.) přineste si je sebou do
kostela. Zahájení nového školního roku si v našem kostele připomeneme při mši svaté
v 9:30 hod.
 Na začátku nového školního roku připravujeme v našem kostele venkovní kavárnu
na neděli 13. 9. při mši svaté v 9:30 hod. Předem děkujeme těm, kteří doma napečou a
přinesou něco „na zub“ ke kávě a čaji při společném agape po mši svaté, které bude ve
vchodu kostela.
 Pro rodiče dětí, které chodí do ZŠ od 1. – 9. třídy jsou připraveny v sakristii přihlášky na
hodiny náboženství v následujícím školním roce.
 Po mši zveme všechny na kafe do našeho baru ve středisku.

