F A R N Í týdení Č E K
33.
Farnost sv. Jana Křtitele, Dolní Lutyně, Věřňovice – ROČNÍK IX.

Liturgické mezidobí 13.8.– 19.8.2017
Bohoslužebný program:
Neděle 13.8. 19. neděle v mezidobí
7:30 Lutyně P za parafian
9:00
Lutyně za Gabrielu Moroňovou (5+), Květoslava Absolona, rodiče, Máriu Krajčovou,
manžela, tři syny, dceru a manžele Olgu a Jindřicha Šlachtových a duše v očistci
10:30 Věřňovice za Annu Rosikovou, manžela a syna, Dominika Ruska a manželku, švagra Jiřího
Lukšu a duše v očistci s prosbou o dar zdraví, Božího požehnání a ochranu Panny
Marie pro rodinu Rosikovou a Radeckou
Pondělí 14.8.

Tyto mše svaté jsou ze SLAVNOSTI NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
17:00 Věřňovice za Ludvika Pazderu, rodiče, sourozence, Eduarda a Moniku Vajdových, syna,
snachu, vnuka i za duše v očistci s prosbou o Boží požehnání pro celou živou
rodinu
18:00 Lutyně za farníky a všechny dobrodince naší farnosti
Neděle 20.8. 20. neděle v mezidobí
7:30 Lutyně P za+Marię Kwiczalową, jej męża Edwarda, rodziców i rodzeństwo z obu stron
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
9:00
Lutyně Na poděkování Pánu Bohu za všechny obdržené milosti a dary u příležitosti
narozenin paní Vandy Gabzdylové s prosbou o zdraví, Boží požehnání a ochranu
Panny Marie pro celou živou rodinu (Blahopřejeme)
10:30 Věřňovice za Marii Celeckou, manžela Bohumila a rodiče z obou stran s prosbou o dar
zdraví, síly a Božího požehnání pro celou živou rodinu

Další informace:
 Úřední hodiny během prázdnin nejsou. Jestliže kněze nezastihnete na faře, je k dispozici
po každé mši svaté v sakristii, popř. na obvyklém telefonním čísle.
 Ohlášky v sobotu 16.9.2017 hodlají přijmout svátost manželství Milan Pěchovič
(Orlová-Lutyně) a Dorota Prokůpková (Orlová-Lutyně). Má-li kdo něco proti tomuto
sňatku, nechť důvody neprodleně ohlásí Farnímu úřadu nebo, ať mlčí navždycky!
 LEKTOŘI Nový rozpis na následující týdny, je na obvyklém místě. Děkuji!
 Prázdninové pozdravení nám zasílají rodinka Svěchova z Orlických
hor, z Oravy Niemczykovi s ministrantem Honzíkem, Jindřiška a Mirek Koneční
z Vysokých Tater, Dája a Standa z Hluboké nad Vltavou, manželé Hudeczkovi z Kyjova,
manželé Vatterovi z Jeseníků. Moc děkujeme. Všechny zaslané pohlednice jsou
k vidění na bočním oltáři.
 Úklid kostela: tento týden není.
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