FARNOST MORAVSKÁ NOVÁ VES
Farní kostel SVATÉHO JAKUBA
a filiální kostely: Stětí sv. Jana Křtitele v Týnci
Sv. Bartoloměje v Hruškách
Datum

Den

19.8.

PONDĚLÍ

20.8.

ÚTERÝ

21.8.

STŘEDA

22.8.

ČTVRTEK

23.8.

PÁTEK

24.8.

SOBOTA

Čas

Liturgické slavení / Intence

19:00

Za Vojtěcha Hluchého a rodinu

18:00

Za Annu a Jaroslava Škapíkovy a celou rodinu

Pozn.

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
TÝNEC

Památka sv. Pia X., papeže
18:00

Za + Václava Trpělku, manželku a celou rodinu

7:00

Na poděkování za dar života sestry s prosbou o Boží požehnání

18:00

Za Ludvíka Helešice, rodinu Helešicovu a Svobodovu

15:00
17:30

oddavky se mší svatou: Marek Hodek a Lesana Urbancová
Za Spoločenstvo Jakubčatá a za celou naši farnost

HRUŠKY

Památka Panny Marie Královny

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

25.8.

NEDĚLE

HRUŠKY

21. neděle v mezidobí
Hrušky: Slavnost sv. BARTOLOMĚJE, apoštola (hodová mše svatá)
TÝNEC
P. Jiří Cajzl
8:30 Za otce Petra a Jana
HRUŠKY
9:00 Za farníky
Za
Josefa
Matuška
a
Annu
Nešporovu
P.
Jiří
Cajzl
10:00

Příležitostná oznámení k 18. 8. 2019:








Sbírka dnešní neděle je věnována do fondů na opravy kostelů a fary.
Připomínám, že na sobotu 14. 9. 2019 připadá pravidelní pouť na „Zlatou sobotu“ do Žarošic.
Zájemci o místo v autobusu se můžou hlásit v sakristii kostela i se zálohou 50,- Kč do
následující neděle. V autobuse je ještě několik volných míst.
Předhodové zpovídání v Hruškách bude ve středu 21. 8. 2019 v čase 16:30 - 17:50 hod.
Nezapomeňte se dobrou svatou zpovědí připravit k prožívání hodů!
V pátek a v sobotu vás všechny srdečně zveme na prázdninovou duchovní obnovu,
kterou si pro nás připravili mladí lidé ze Slovenska.
Program začne mší svatou v pátek v 18:00 hod., kterou bude doprovázet Spoločenstvo
Jakubčatá. Po mši svaté budou následovat v kostele chvály a po nich společná grilovačka na
faře nebo čajovna, při které se Jakubčatá seznámí s naší farností i s vámi. Součástí jejich
návštěvy je i iniciativa: Jakubčatá pomáhajú. Připravena bude i krabička, do které můžete
vhodit napsaný dotaz - něco, na co se chcete zeptat kněze.
V sobotu dopoledne budou Jakubčatá pomáhat ve farnosti tam, kde to je potřeba a v cca
11:30 hod. začne program společným obědem na faře (guláš). Od 13:00 hod. bude probíhat
program dle jednotlivých skupin: děti / mládež / manželé / senioři a ostatní… V 17:30 hod.
zakončíme celé společné setkání mší svatou ve farním kostele.
V sobotu 31. 8. 2019 od 9.00 do 16.00 hod. jsme zváni na 16. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad
Sázavou, která proběhne pod záštitou našeho otce biskupa v duchu letošního 30. výročí svatořečení
sv. Anežky České s mottem: "Rozdávat pokoj a naději“. Již tradičně je připravený bohatý duchovní
a kulturní program pro rodiče, ale i speciální nabídky pro děti.

