FARNOST MORAVSKÁ NOVÁ VES
Farní kostel SVATÉHO JAKUBA

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

Den

Čas

2.9.

PONDĚLÍ

9:00
19:00

3.9.

ÚTERÝ

4.9.

STŘEDA

5.9.

ČTVRTEK

6.9.

PÁTEK

7.9.

SOBOTA

8.9.

NEDĚLE

Liturgické slavení / Intence
Za všechny zemřelé farníky z Týnce + pobožnost na hřbitově
Za Jana Tučka, rodinu Tučkovu, Tichých a Řehánkovu

Pozn.

TÝNEC

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

18:00
19:00
7:00

Za Cyrila a Annu Benešovy
Za Marii Zugarovu, sestru Jarmilu, rodiče a celou rodinu

HRUŠKY

Za + Františka Kopečka

19:00 Za členy živého růžence a za ty, kdo se modlí za kněze
Poutní mše svatá k Panně Marii Pomocné v Týnci - patronce Podluží
TÝNEC
17:45 Za zachování víry na Podluží a na úmysly všech poutníků
23. neděle v mezidobí
HRUSKY
8:00 Za rodinu Nešporovu a Klimešovu
9:15 Za farníky a na poděkování za letošní úrodu
TÝNEC
10:30 Za Helenu a Josefa Mazuchovy a syna Josefa

Příležitostná oznámení k 1. 9. 2019:
•
•
•

•
•

Žáci a jejich rodiče si můžou na faře tento týden vyzvednout přihlášku do náboženství.
Předběžný rozpis výuky pro jednotlivé ročníky najdete na přihlášce i na internetových
stránkách farnosti (může se změnit v závislosti od počtu přihlášených!).
Na pouť do Žarošic je ještě sedm volných míst do autobusu. Poslední zájemci se ještě můžou
přihlásit v sakristii (záloha: 50,- Kč). Odjezd autobusu je v 15:40 hod. z MNV od kostela,
v 15:50 hod. od autobusové zastávky v Týnci a v 16:00 od kostela v Hruškách.
V tomto školním roku budou bývat dětské mše svaté jenom ve farním kostele v Moravské
Nové Vsi, a to každé pondělí v 18:00 hod. Proto prosím rodiče, aby různé kroužky dětí
nedomlouvali na pondělí, ale aby své děti učili i zbožnosti, skrze účast na mši svaté. Děti
připravující se k 1. svatému přijímání (zpravidla 2. a 3. ročník základní školy) se účastní
dětských mší svatých v rámci přípravy a samozřejmě jsou zvány i všechny ostatní děti.
Následující neděli odpoledne v 15:30 hod. se uskuteční setkání vedoucích na farní tábor, na
kterém bychom se měli společně domluvit na místě a termínu farního tábora v roce 2020.
MNV: Následující neděli poděkujeme Pánu Bohu při mši svaté v 9:15 hod. za letošní úrodu.

