27. 8.

8.00
9.30
11.00
11.00
18.30

21. neděle v mezidobí
Za rodiče Dobrovolných, dceru a tetu
Za Bohuslava Fišara, rodiče Sobotkovy a jejich děti
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost

29. 8.

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
7.30 Za Augustina Janáčka, jeho rodinu a duše v očistci
Památka Umučení sv. Jana Křtitele
18.30 Za P. Jana Cimburka

30. 8.

7.30 Na úmysl dárce

31. 8.

18.30 Za Josefa a Julii Slezákovy, rodiče, sestru Marii a ten rod
Světový den modliteb za stvoření
18.30 Na poděkování za 40 let společného života

28. 8.

1. 9.
2. 9.

3. 9.

7.00 Za Františka Kubáta a rodinu Pospíchalovu
22. neděle v mezidobí
8.00 Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho manželku
9.30 Za zemřelého Jana Jaroše
11.00 Stříbrné Hory
11.00 Olešenka – poutní mše svatá
18.30 Za farnost

P. Antonín odjíždí dnes na duchovní cvičení, můžete na něj
vzpomenout. Vrátí se příští sobotu během dne. V 17:30 budou litanie
k NSJ a požehnání.
Při prvním pátku bude v 15:00 modlitba Korunky. Od 17:30 bude
adorace s možností svátosti smíření. Po mši svaté bude setkání PR a ER
farnosti.
V sobotu v 10:00 bude pokřtěn Milan Žák. Ve 12.00 hodin uzavřou
v našem kostele sňatek Patrik Čeloud a Šárka Benešová.
Příští neděli budou obě mše svaté spojené se žehnáním školních
pomůcek. Druhá bude s dětským kázáním. Odpoledne v 15.00 vás zvu na
farní zahradu ke společnému posezení. Především je to příležitost
k vzájemnému setkání. Budou zde také nafukovací atrakce pro děti,
nachystáme pingpongové stoly, zajištěno bude občerstvení za dobrovolný
příspěvek. V 17:30 budou litanie k NSJ a požehnání.
V sakristii jsou přihlášky na náboženství. Připomínám rodičům jejich
důležitou odpovědnost při výchově dětí ve víře, která s náboženstvím ve
škole souvisí a ještě víc souvisí s osobním příkladem doma.
Připomínám možnost zúčastnit se poutě do Žarošic 9. září. Zájemci
se prosím hlaste panu Horskému, kontakt na nástěnce před kostelem.
16. září pojedeme na odpolední pouť do Třebíče. Zájemci se mohou
zapisovat v sakristii do příští neděle.

Děkuji za vaše modlitby,
oběti, služby, příspěvky do
sbírky. Za výzdobu a úklidem
kostela a pohoštěním. Bůh
vám oplať.

