20. září 2020
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
den

Neděle
20.9.

Pondělí
21.9.

liturgická oslava

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Sv. Matouše, apoštola a
evangelisty

Úterý
22.9.
Středa
23.9.

Sv. Pia z Pietrelciny, kněze

hodina

8:00

Za + rodiče Zvonkovy

9.30

Za + Alžbětu Jiříčkovou, manžela
a neteř Danu s manželem

17.30

Za + paní Foltýnkovou

19:00
16.30

Na poděkování za dar společného
života a za živou a + rodinu

16:30

Za Boží požehnání a ochranu
Panny Marie pro dceru Petru

Čtvrtek
24.9.

16:30

Pátek
25.9.

16.30

Za zdraví a Boží pomoc pro paní
Irenu Makyňákovou

7:30

Za manžela Josefa

8.00

Za syna Davida

9.30

Za rodinu Zbořilovu

Sobota
26.9.
Neděle
27.9.

Sv. Kosmy a Damiána,
mučedníků

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

17.30

Za + paní Maďarovou a dar víry
pro její rodinu

 Sbírka minulé neděle 15.9.2019 na církevní školy vynesla v našem kostele 8 137,- Kč.
Všem dárcům děkujeme.
 Ve sbírce na novou vitráž se od února již vybralo při sbírkách a od jednotlivých dárců
celkem 71 760,- Kč. Celková cena díla bude 350 tisíc korun. Z této částky uhradí salesiáni
ze svých příjmů 140 tisíc korun. Do cílové částky zbývá ještě sesbírat 139 tisíc korun.
Velký dík patří všem, kteří na toto dílo již přispěli a přispějí.
 Svaté přijímání v době zvýšené opatrnosti před nakažením COVID 19 je podáváno jen na
ruku. Pro ty kteří používají podpůrné hole, zůstanou sedět na svém místě a přihlásí se
na závěr podávání přijímání. Kněz jim podá eucharistii na tomto místě na ruku.
 V pondělí 21.9. 2020 bude v 19:00 hodin studentská bohoslužba.
 V pondělí 28.9.2020 bude na slavnost sv. Václava večerní mše svatá v 19:00 hodin.
 Výuka náboženství v Don Bosku - v následujícím školním roce v našich prostorách
bude výuka ve středu od 15:30 hodin pro skupinku z 1. třídy. Skupinka dětí 3. – 5. třída
bude rovněž ve středu od 15:30 hodin.
 Stolní kalendáře z nakladatelství Cor Jesu nabízíme za cenu 70,- Kč. Kalendáře jsou
k dispozici v sákristii.
 Po mši zveme všechny na kafe do našeho baru ve středisku.

