5. neděle v mezidobí
10. 2. 2019
Pořad bohoslužeb
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5. neděle v mezidobí
Za Miladu Mokrou, manžela a rod Roseckých
Za Alenu a Bohuslava Staříkovy, rodiče a sourozence
z obou stran a duše v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost
Památka Panny Marie Lurdské
Za nemocné, trpící a umírající

18.00 Za Jaroslava Lysého
7.30 Za Josefa Močubu, živé i zemřelé z rodu Velínových
a Močubových a jejich děti
18.00 Olešenka

14. 2.

18.00 Za rodiče Šmidrkalovy, zetě Jiřího, jeho rodiče
a rod Grubauerů

15. 2.

18.00 Za rodiče Palendalovy, rod Novotnů, Jana Vlčka
a ten rod

16. 2.

7.00 Za Augustina Janáčka, jeho rodinu a duše v očistci
17.00 Žižkovo Pole
6. neděle v mezidobí
8.00 Za Jana a Annu Novotných
9.30 Za Vlastu a Miloslava Kasalovy, dceru Lidušku, syna
Miloslava, živé a zemřelé z toho rodu, rod Řezníčků
a Vlaďku Kolkovou
11.00 Stříbrné Hory
18.00 Za farnost

17. 2.

5. neděle v mezidobí
10. 2. 2019
Ohlášky
Každou neděli před první mší svatou se modlíme Růženec. Druhou a
čtvrtou neděli v měsíci povede Růženec mládež i před druhou mší svatou.
Tak i dnes. Můžete se připojit. Od 18.45 budou litanie k NSJ a požehnání.
Dnes mě jeden kněz sveze na Velehrad, kde budu příští týden na
exerciciích. Prosím o modlitbu. Vrátím se v pátek. Ve farnosti mne zastoupí
P. Antonín.
V pátek navštíví P. Antonín nemocné na městě. V 15.00 modlitba
Korunky, v 15. 30 setkání scholičky, v 17.00 adorace s možností sv. smíření,
v 19.00 setkání mládeže i modlitby matek na faře. Maminky, které by se
chtěly připojit, jsou zvány.
K modlitbě zvu i otce. Smyslem setkání je podepřít se vzájemně ve
starostech o svěřené děti a modlit se za ně. První setkání proběhne příští
sobotu v 18.00 na faře. Zatím jsme dva, jeden přirozený a jeden duchovní,
můžete se připojit. Po modlitbě setrváme při společném setkání.
V sobotu v 9.00 bude na faře setkání biřmovanců. V 11. 00 bude
pokřtěna Johanka Natálie Musilová.
V neděli bude druhá mše svatá s dětským kázáním.
Stále probíhá sbírka kulatiny
– oprava střechy p. Lán 724 511 659

Poděkování
Děkuji za vaše modlitby, oběti, služby,
dary do sbírek, úklid fary i kostela.
Bůh Vám oplať.

