4. října 2020
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
den

liturgická oslava

hodina

8:00
Neděle
4.10.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.30
17.30

Za + Petra Lenděla, rodiče, rodinu
Besenzoni a Kupkovu
Za

Lenku Kašperovou, otce Milana
a živou rodinu
Za + rodinu Kotulánovu, Celých a
duše v očistci

Pondělí
5.10.

19:00

Úterý
6.10.

16.30

Za + rodinu Bosákovu

16:30

Na úmysl dárce

16:30

Za děti a mládež

Pátek
9.10.

16.30

Na poděkování za 89 let života
s prosbou o dar zdraví a Boží
ochranu pro celou rodinu

Sobota
10.10.

7:30

Za Petra Kufu a jeho rodinu

8.00

Za zdraví a Boží pomoc pro Márii
a Ivetu

9.30

Za + Rudolfa Pištěka

Středa
7.10.

Panny Marie Růžencové

Čtvrtek
8.10.

Neděle
11.10.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

17.30

Za Zdenka Zahořánského, rodiče
Věru a Ivana

 Sbírka příští neděli 11.10. 2020 bude na pořízení nové vitráže do našeho domu.
Následující neděli (Misijní neděle) 18.10.2020 bude vyhlášená sbírka na světové misie.
 Od pondělí 5.10.2020 platí nově vyhlášení MZČR - účast na bohoslužbě tak, že se jí
účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se
bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob
vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá,
 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.
 Protože má být dnes odpoledne pěkné počasí a je to jedna z posledních možností před
nouzovým stavem pro organizování akce pro více lidí, zveme vás na drakiádu. Sraz bude
v 15:15 hodin na parkovišti u Sanatorií v Klimkovicích u zastávky autobusu. Můžete se
dopravit vlastním autem nebo MHD autobusem č. 64, který vyjíždí ze zastávky Svinov
mosty v 14:55 hodin. S sebou draka. Když nebude moc foukat, můžeme se projít stezkou
pro děti v místním lesoparku. Zvou salesiáni spolupracovníci.
 Na sobotu 17.10.2020 chystáme Ministranstké soustředění. Začínáme v 15:00 hodin. Na
programu bude ministrantská teorie a praxe, deskovky, možnost přespání ve vlastním
spacáku do neděle.
 Na neděli 18.10.2020 je připraveno tvořivé odpoledne KREATIV FIMO pro všechny
věkové kategorie. Začínáme od 14:00 pracujeme do 17:00 hodin. Nutná rezervace,
omezený počet míst. Zájemci nechť se přihlásí u Petry Hořínkové na mobil 737 321 855.
 Po mši zveme všechny na kafe do našeho baru ve středisku.

