6. září 2020
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
den

Neděle
6.9.

liturgická oslava

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

hodina

8:00

Za živou a + rodinu Vaštíkovu

9.30

Za + Iva Niesnera

17.30

Za + Eriku Liščákovou

Pondělí
7.9.
Úterý
8.9.

Narození Panny Marie

16.30

Středa
9.9.

16:30

Za + rodiče, živou a + rodinu a
duše v očistci

Čtvrtek
10.9.

16:30

Za nedožitých 70. let života
Františka Dabrowského a duše v
očistci

Pátek
11.9.

16.30

Za + Josefa Borgosze, + rodiče
Bartuskovy, Bílkovy a jejich živé
rodiny

Sobota
12.9.

7:30

Za tatínka

8.00

Za rodinu Blažovu a Krpcovu

9.30

Za živou a + rodinu Luljakovu a
Coritarovu

Neděle
13.9.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

17.30

Za + bratra

 Příští neděli 13.9.2020 bude vyhlášená sbírka na církevní školy. Všem dárcům
děkujeme.
 V úterý 8.9.2020 bude v našem kostele program fatimského apoštolátu od 15:00 hodin,
za přítomnosti Mons. Mgr. Pavla Dokládala, který bude hlavním celebrantem mše svaté
v 16:30 hodin. Bližší informace na plakátku v nástěnce.
 Od září se opět vracíme k pravidelnému pořadu bohoslužeb. V neděli budou dopolední
mše svaté v 8:00 a v 9:30 hodin a v podvečer bude mše svatá v 17:30 hodin. V sobotu
ráno budou bývat ranní chvály v kostele od 7:15 s následnou mší svatou od 7:30 hodin.
 Na příští neděli 13.9.2020 připravujeme v našem kostele venkovní kavárnu po 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.
 Příští neděli 13.9.2020 bude od 15 hodin manželské společenství v prostorách střediska
mládeže, na které jste zváni spolu s dětmi.
 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.

