FARNOST MORAVSKÁ NOVÁ VES
Farní kostel SVATÉHO JAKUBA

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

Den

Čas

26.8.

PONDĚLÍ

9:00
19:00

27.8.

ÚTERÝ

28.8.

STŘEDA

29.8.

ČTVRTEK

30.8.

PÁTEK

31.8.

SOBOTA

1.9.

NEDĚLE

Liturgické slavení / Intence
Za všechny zemřelé farníky z Hrušek + pobožnost na hřbitově
Za Jaromíra a Annu Zugárkovy

Pozn.

HRUŠKY

Památka sv. Moniky
18:00

Za rodiče Strmiskovy a celou rodinu

TÝNEC

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
19:00

Za rodiče Zemkovy a sourozence

Památka Umučení svatého Jana Křtitele
7:00
19:00

Na poděkování za 70 let života
Za Jana Snégoně, manželku a celou rodinu

22. neděle v mezidobí
Týnec: Slavnost UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE (hodová mše svatá)
7:45 Za Melánii a Jiřího Popelku a na celý úmysl dárce
TÝNEC
9:15 Za všechny živé farníky obce Týnec
TÝNEC
10:45 Farnost Břeclav – děkovná pouť k Panně Marii Pomocné z Týnce
HRUŠKY
10:45 Za Františka Netopilíka, manželku, děti a celou rodinu

Příležitostná oznámení k 25. 8. 2019:
•
•
•
•

Minulou neděli se do fondů na opravy kostelů a fary vybralo celkem 18.100,- Kč. Z toho
v Moravské Nové Vsi 7.250,- Kč, v Hruškách 6.200,- Kč a v Týnci 4.650,- Kč. Upřímné „Pán
Bůh zaplať!“ všem dárcům.
Na pouť do Žarošic je ještě několik posledních volných míst do autobusu. Zájemci se můžou
ještě přihlásit po mši svaté v sakristii (záloha: 50,- Kč).
Předhodové zpovídání v Týnci bude v úterý přede mší svatou v čase od 16:45 do 17:55
hod. Nezapomeňte se dobrou svatou zpovědí připravit k prožívání hodů!
Tento týden v pátek navštívím seniory a nemocné v Týnci, které navštěvuji na první pátek
v měsíci (aby se připravili k hodům). V MNV a v Hruškách budu chodit až za týden, tj. 6.9.

•

V sobotu 31. srpna 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.

•

Veliké poděkování Spoločenstvu Jakubčiat z Farnosti od sv. Jakuba v Brně, které si pro nás
připravilo radostné povzbuzení k prožívání naší víry s názvem Cesta ke společenství.

