Pořad bohoslužeb
od 3. 1. - 10. 1. 2021
Den

Liturgická
oslava

Hod. Úmysl mše sv.
8:00

Ne
3.1.
Po
4.1.
Út
5.1.
St
6.1.
Čt
7.1.

2. neděle
po Narození Páně

10:00
18:00
7:00

slavnost Zjevení
Páně

18:00

památka
sv. Rajmunda
z Peñafortu, kněze

18:00!
!

Pá
8.1.
So
9.1.

Za Miroslava Šefčíka a živou a + rodinu

18:00

Za Jiřího Puchara a duše v očistci

18:00

Za Marii a Jana Bimkovy k 50 letům společného
života a za živou a + rodinu
(mše sv. s nedělní platností)
Za Jana Cápka ke 100. výročí narození a 10. výročí
úmrtí, manželku Ludmilu, zetě Františka
k 5. výročí úmrtí a Boží ochranu pro celou rodinu

8:00

Ne
10.1.

Za Ing. Jana Kyněru, živou a + rodinu a Marii
Šmídovu
Na poděkování za záchranu života, s prosbou za
živou a + rodinu Varmužovu a Bortlíkovu
Za Františku a Matouše Hajných, dceru, syna
a zetě

svátek Křtu Páně

10:00 Za farníky
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ

Po
11.1.

18:00

Za Jana Blatu a živou a + rodinu

Úklid kostela: Jana Řiháková, Radka Fricová, Kateřina Fricová, Marie Výletová, Maruška
Varmužová, Milada Svorová

Ohlášky:
¾ Nyní je možné zúčastnit se mše sv. jen 25 osobám. Především rodině, která má
objednanou mši sv. a dalším po dohodě s knězem.
¾ V neděli je možnost přistoupit ke sv. přijímání v kostele i v 8.45 hod. a 10.45 hod.
¾ Při mši sv. na slavnost Zjevení Páně se bude také žehnat křída, voda, popř. zlaté
předměty, které si můžete donést.
¾ Pravidelná návštěva nemocných proběhne ve čtvrtek 7.1. ve Svatobořicích
a v pátek 8.1. v Mistříně.
¾ Příští týden bude probíhat tříkrálová sbírka, ovšem netradiční formou. Je
možné přispět převodem na účet či pomocí DMS anebo do pokladničky, která
bude v kostele a na faře, popř. na obci.
¾ V roce 2020 bylo pro TV Noe vybráno 35.350 Kč; z toho 15.650 Kč z kostelní
pokladničky.

