7. neděle velikonoční
2. 6. 2019
Pořad bohoslužeb

P. Černý
P. Sandtner
P. Sandtner

2. 6.

7. neděle velikonoční
8.00 Za Josefa Doležala, rodiče Sedlákovy, tři
syny a duše v očistci
9.30 Za rodiče Bartoňovy
18.30 Za farnost
Památka sv. Karla Lwangy a jeho druhů,
mučedníků
Za Jana Málka, manželku a duše v očistci

P. Sandtner

3. 6.

7.30

P. Sandtner

4. 6.

P. Sedlák

5. 6.

18.30 Za Vlastu, Jaroslava a Marii Mášovy, živé i
zemřelé z jejich rodů a duše v očistci
Památka sv. Bonifáce, biskupa a
mučedníka
7.30 Za Jindřicha a Marii Teclovy, rodiče a duše
v očistci
18.30 Nové Dvory

P. Sandtner
P. Sandtner

6. 6.

18.30 Za rodinu Šmídovu a Nevolovu

P. Sandtner

7. 6.

18.30 Za živé i zemřelé z rodu Bencových a
Zichových

P. Sandtner

8. 6.

7.00

P. Sandtner
9. 6.
P. Sandtner
P. Sandtner

Za Jana Matouška, rodiče, Jiřího Eliáše,
rodiče a rodiče Nápravníkovy
Slavnost Seslání Ducha Svatého
8.00 Za Otakara Veselého, živé i zemřelé z rodu
Novotných a Veselých
9.30 Za děti a rodiče (1. sv. přijímání)
18.30 Za farnost

7. neděle velikonoční
2. 6. 2019
Ohlášky
Dnes jste zváni na kávu a čaj na faře.
V pátek 12. 00 příprava dětí na 1. s. p.; 15.00 modlitba Korunky; 15.
30 scholička; od 17.30 příležitost ke sv. smíření; 18.00 májová; po mši sv.
setkání mládeže 18+ na faře a modlitba matek.
V sobotu se v 8.00 na faře sejdeme s dětmi. Ve 14. 00 začne nácvik
nedělního obřadu a zpověď dětí i rodičů. Po čtverém neúspěchu se mi
nepodařilo sehnat kněze na zpovídání rodičů a příbuzných. Pokud můžete
využijte příležitosti ke svátosti smíření v obvyklých časech. Vždy půl hodiny
před bohoslužbou, v pátek hodinu. V úterý a ve středu tu jsou i jiní kněží.
V sobotu tedy vyzpovídám děti a dospělé, kteří zbydou, potom na faře.
V neděli bude v 9. 30 - 1. sv. přijímání a farní odpoledne na faře,
v 15.00 vystoupí divadlo Víťy Marčíka ml. s představením Pinochio. Bude
k dispozici občerstvení i program pro děti.
Od pondělí bude v kostele probíhat příprava na restaurátorské práce na
umělých mramorech. Bude se přesouvat oltářní obraz. Prosím o trpělivost.
Brzy začnou práce na fasádě, tak bude rušno.
V sakristii jsou k vyzvednutí přihlášky na přífarní a farní tábor.
Vezměte si Římsu popřípadě dětskou přílohu.
Zůstatek na účtě veřejné sbírky zahrnuje jen bezhotovostní pohyby.
Zároveň nezahrnuje poskytnuté, ale nezadministrované příspěvky
právnických osob.
Poděkování
Děkuji za účast a pomoc při programu noci kostelů. Za vaše modlitby, oběti,
služby farnosti, úklid kostela a výzdobu. Za dary do kostelní i veřejné sbírky,
sbírka na pronásledované křesťany byla 17. 700.- Kč. Bůh Vám oplať.

