31. 7.

1. 8.
2. 8.
3. 8.
4. 8.

5. 8.
6. 8.

7. 8.

18. neděle v mezidobí
8.00 Za Annu Roseckou a rod Mokrých
9.30 Za Marii a Miloslava Svobody, jejich rodiče a celý rod
18.30 Za farnost
Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve
7.30 Na poděkování s prosbou o Boží ochranu a pomoc
18.30 Za Michala Dobrovolného
7.30

Na poděkování za udělené dary s prosbou o Boží
požehnání
Památka sv. Jana Marie Vianney, kněze
18.30 Za Jiřího Hladíka, rodiče, rodiče Šmidrkalovy a rod
Grubauerů
18.30 Za Marii a Václava Kasalovy a celý rod
Svátek Proměnění Páně
8.00 Za Růženu Pospíchalovou a rodiče
19. neděle v mezidobí
8.00 Za Josefa Pelikána a celý rod
9.30 Za Jana a Marii Pometlovy, dva syny, Josefa a Růženu
Tománkovy
11.00 Stříbrné Hory
18.30 Za farnost

P. Antonín Pavlas, kaplan 604 170 227

Dnes nebude odpolední požehnání.
V pátek v 15:00 Korunka k Božímu Milosrdenství a v 17:30 výstav
NSO s možností svátosti smíření.
Prosím o trpělivost při snášení nepohodlí při dokončování sanace
vnitřní stěny kostela. Vrty ve stěně kostela, které mají zabránit vzlínání
vody ve zdech, jsou hotovy. Sokl bude otlučen a omítnut provizorní
ztracenou omítkou pro vysychání. V sobotu ve 13:00 hodin bude úklid
kostela. Prosím přijďte pomoci.
Příští týden se k činnosti v kostele pravděpodobně přidají ještě čtyři
restaurátoři u křtitelnice, kteří budou týden pobývat na faře.
Během měsíce srpna dojde ke zrušení pevné linky na faře z důvodu
úspory nákladů. V kanceláři je instalován GSM telefon (telefon se šňůrou
fungující na SIM). Číslo bude zveřejněno na webových stránkách,
v zářijovém farním listě i v občasníku. Do konce srpna fungují obě
telefonní čísla. Nové je pro opsání na nástěnce.
Fara (kancelář): 736 513 352

Děkuji všem za pomoc i občerstvení pro
oslavy posvěcení chrámu. Mládeži za péči
o děti na přífarním táboře. Dále všem, kteří
pomáháte při pracech v kostele. Děkuji
také za vaše modlitby, pozdravy z prázdnin,
dary do sbírky, úklid fary a kostela.
Bůh vám oplať.

