FARNOST MORAVSKÁ NOVÁ VES
Farní kostel SVATÉHO JAKUBA

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

Den

22.7.

PONDĚLÍ

23.7.

ÚTERÝ

24.7.

STŘEDA

25.7.

ČTVRTEK

26.7.

PÁTEK

Liturgické slavení / Intence

Čas

Pozn.

Svátek Sv. Marie Magdalény
19:00

Za Emilii Kopkovou, manžela a rodiče

Svátek Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

18:00
19:00

Za rodinu Kubíkovu a Gergelovu
Za Kristínu Trstěnskou, dvě děti a celou rodinu

HRUŠKY

Svátek sv. Jakuba, apoštola
7:00

Za + Pavla Salajku

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
7:00

Za Anny a Jakuby neoveských

Památka sv. Gorazda a druhů
27.7.

SOBOTA

28.7.

NEDĚLE

8:00 Na poděkování za dar života tatínka s prosbou o dar víry
TÝNEC
15:00 Pohřební mše svatá a poslední rozloučení s p. Svatoplukem Benadou
17. neděle v mezidobí;
MNV: Slavnost sv. JAKUBA, apoštola (hody)
HRUŠKY
8:00 Za Jiřího Petříka a rodiče Čechovi
9:15 Za farníky
TÝNEC
10:30

Příležitostná oznámení k 21. 7. 2019:
•
•

•

•
•

Dnešní sbírka je určena do fondů na opravy našich kostelů a fary. Upřímné „Pán Bůh zaplať!“
všem dárcům.
Veliké poděkování patří všem, kdo nám pomohli s přípravou a organizací již pátého farního
tábora, kterého se i letos účastnilo téměř 80 našich farníků. Děkuji kuchařkám, které nám
vařily, zdravotnicím, které měly dozor nad našimi dětmi, vedoucím i pomocným vedoucím,
a vám všem, kdo jste čímkoliv přispěli, nebo také na nás pamatovali v modlitbách. Děkujeme!
MNV: Zpovídání před hodami bude v pondělí od 17:30 hod. Připravme se i tímto způsobem ke společnému radostnému prožívání oslavy patrona naší farnosti - sv. Jakuba staršího.
Jsme rádi, že tento rok se již slavení svatojakubských hodů ve farnosti nepřesunulo na
nějakou jinou neděli – vzdálenou od svátku svatého Jakuba (25.7.), ale že je v řádném
termínu (tj. nejblíže tomuto svátku).
Veliké poděkování ženám z Týnce za „předhodový“ úklid fary v Moravské Nové Vsi během
farního tábora! Jsem vděčný Pánu za to, že se vždy najdou obětaví farníci, kteří rádi a
s láskou přijdou na faru pomoct.
Týnec: Pokud se nám to povede a dobrý Bůh nám požehná, chtěli bychom tento týden
dokončit úpravu prostor naší sakristie a také ji vybavit novým nábytkem na liturgické oblečení,
kostelní prádlo a další věci, jelikož současný nábytek je již nevyhovující. Úprava vyjde na cca
30.000,- Kč a bude hrazena z fondu na opravy našeho kostela, kde máme cca 27.000,- Kč.

