FARNOST MORAVSKÁ NOVÁ VES
Farní kostel SVATÉHO JAKUBA

a filiální kostely: Stětí sv. Jana Křtitele v Týnci
Sv. Bartoloměje v Hruškách
Datum

Den

21.1.

PONDĚLÍ

22.1.

ÚTERÝ

23.1.

STŘEDA

24.1.

ČTVRTEK

25.1.

PÁTEK

26.1.

SOBOTA

Liturgické slavení / Intence

Čas

Pozn.

Památka Sv. Anežky Římské, panny a mučednice
18:00

Za Pavla a Anežku Mrkusovy a celou rodinu

18:00

Za Františka a Rozálii Kaňovy a děti

16:30
18:00

Za Zdeňka Tokoše a na celý úmysl dárce
Za Rudolfa Čecha a rodiče

TÝNEC

HRUŠKY

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
7:00

Za Ludmilu Zugarkovu, manžela a rodinu

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
18:00

Za Annu Koudelkovu a manžela

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
8:00

Na poděkování za 95 let života

3. neděle v mezidobí
27.1.

NEDĚLE

8:00
9:15
10:30

Za Jana a Jarmilu Blažejových
Za farníky (+ KŘEST)
Za Jaroslava Strmisku a rodinu

HRUŠKY
TÝNEC

Příležitostná oznámení k 20. 1. 2019:
•
•
•
•

•
•
•
•

Dnešní sbírka je na potřeby údržby kostelů. Každá z obcí naší farnosti vybírá
prostředky na svůj kostel - do fondu oprav a údržby kostelů a fary. Přehled o tom,
k čemu byly prostředky využity v roce 2018 najdete na internetových stránkách farnosti.
V pátek jsme začali prožívat týden modliteb za jednotu křesťanů. I naše farnost se zapojí do
těchto společných modliteb křesťanů celého světa. Po mši svaté dnes i v následujícím týdnu
společně zazpíváme píseň č. 910: „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest…“
K následující neděli by měla ERF připravit a přečíst přehled hospodaření farnosti za rok 2018.
I když tento pátek není prvním pátkem v měsíci, budou mít všichni členové modlitby
živého růžence společné setkání ve farním kostele v 17:15 hod. Na setkání se
domluvíme ohledně členství a potom se společně pomodlíme růženec. Po mši svaté
bude adorace za naší farnost.
V pátek dopoledne také navštívím všechny seniory a nemocné naší farnosti.
V sobotu v 8:00 hod. začne mší svatou ve farním kostele setkání našich ministrantů, které
bude dál pokračovat na faře a v 9:00 hod. budou mít na faře setkání farníci, připravující se
k přijetí svátosti křtu nebo biřmování.
Slovo od otce biskupa: „Povolání ke kněžství“.
I tento rok bude naše farnost organizovat „farní tábor“, a to v čase od soboty 13. 7. do soboty
20. 7. 2019. Tábor se uskuteční na tábořišti Junior u Vranovské přehrady na Znojemsku, bližší
informace pro zájemce budou upřesněny. Přihlášku je možné si vyzvednout od následující
neděle 27. 1. v sakristii nebo i na faře. Kapacita tábora je omezena.

