4. neděle v mezidobí
3. 2. 2019
Pořad bohoslužeb
8.00
9.30
3. 2.
11.00
18.00

4. 2.
5. 2.
6. 2.

4. neděle v mezidobí
Za Zdeňka Dvořáka a jeho rodiče
Za Jaroslava Veselého, živé i zemřelé z rodu Veselých
a Stehnů
Stříbrné Hory
Za farnost

7.30 Za nemocné, trpící a umírající
Památka sv. Agáty, panny a mučednice
18.00 Na úmysl dárce
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
7.30 Za Jaroslava a Marii Blažkovy, sourozence
a jejich rodiče
18.00 Nové Dvory

7. 2.

18.00 Za duchovní povolání

8. 2.

18.00 Za Emila Zicha, syna Miroslava a jeho děti

9. 2.

7.00 Za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
5. neděle v mezidobí
8.00 Za Miladu Mokrou, manžela a rod Roseckých
9.30 Za Alenu a Bohuslava Staříkovy, rodiče a sourozence z
obou stran a duše v očistci
11.00 Stříbrné Hory
18.00 Za farnost

10. 2.

4. neděle v mezidobí
3. 2. 2019
Ohlášky
Dnes jste po mší svatých zváni na kávu, čaj a popovídání na faře. U lodi
symbolizující církev a misii jako získávání člověka pro Ježíšovu spásu se
objevil nový obraz. V měsíci únoru budeme více myslet na nemocné, proto
je zde výjev Krista zachraňujícího Petra v nouzi.
V pondělí bude od 17.00 do18.30 setkání dětí (10-13 let) na faře.
V sobotu v 11. 00 bude pokřtěna Andrea Kalinová.
V neděli bude v 9. 00 v kostele Růženec pod vedením mládeže.
Vezměte si Římsu, popřípadě dětskou přílohu.
Dnes od 18.45 budou litanie k NSJ a požehnání.
V pátek navštívím nemocné v DPS, protože následující týden budu na
exerciciích. V 15.00 modlitba Korunky, v 15. 30 setkání scholičky, v 17.00
adorace s možností sv. smíření.
Stále probíhá sbírka kulatiny – oprava střechy p. Ludvík Lán 724 511 659

Poděkování
Děkuji za velkorysé občerstvení
pro hosty po ekumenické
bohoslužbě. Všichni byli velmi
spokojení, byl jsem na vás hrdý.
Děkuji za organizaci setkávání
při kávě a čaji na faře. Za vaše
modlitby, oběti, služby, dary do
sbírek, úklid fary i kostela. Bůh
Vám oplať.

