F A R N Í týdení Č E K
8.
Farnost sv. Jana Křtitele, Dolní Lutyně, Věřňovice – ROČNÍK IX.

Liturgické mezidobí 19.2.– 25.2.2017
Bohoslužebný program:
Neděle 19.2. 7.neděle v mezidobí
(sbírka na opravy fary)
7:30 Lutyně P Do opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prosbą o
błogosławieństwo dla chorej i także w intencji całej rodziny
9:00 Lutyně Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o poţehnání a dar víry pro
sourozence
10:30 Věřňovice za Julii Slivkovou, manţela, vnuka Lubomíra, dceru, dva zetě a duše v očistci
Pondělí 20.2.
17:00 Lutyně za+Fridolina, Julii a Matyldu Vitovy, jejich rodiče, sourozence, zapomenuté duše
v očistci a Boţí poţehnání pro celou rodinu
Středa 22.2. Svátek Stolce sv. apoštola Petra
17:00 Lutyně za+rodiče Ţofii Rakowskou (1.+), Jaroslava Rakowského (ned.90), Jaromíra Cachela
(ned.88) s prosbou o Boţí poţehnání a uzdravení pro Annu Cachelovou
Čtvrtek 23.2.
16:00 Věřňovice za Libušku Nawratovou (3+), otce Dominika Káňu, rodiče z obou stran, rodinu
Ivánkovou a Uhrovou s prosbou o zdraví a Boţí poţehnání pro celou ţivou rodinu
Pátek 24.2.
17:00 Lutyně za+rodiče z obou stran s prosbou o dary Ducha svatého, ochranu Panny Marie a Boţí
poţehnání pro celou ţivou rodinu
Sobota 25.2.
7:30 Lutyně za+manţela Josefa (9.+), za rodiče, prarodiče s prosbou o Boţí poţehnání a zdraví pro
celou ţivou rodinu
Neděle 26.2. 8.neděle v mezidobí
7:30 Lutyně P za Bohuslava Nawrata (ned.90), snachu Libušku (3.+) a celou ţivou rodinu
s prosbou o ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého.
9:00 Lutyně za Jiřinu Sosnovou, manţela Josefa, jejich rodiče s prosbou o zdraví pro celou ţivou
rodinu
10:30 Věřňovice za Josefa Giecka, rodiče a sestru, Ferdinanda a Helenu Wroţynovy, syna Milana a
rodiče z obou stran, rodinu Prymusovou a Černou s prosbou o zdraví pro celou
ţivou rodinu

Další informace:
 Práce v patře farní budovy Práce na faře provádí v těchto dnech firma První dřevostavby
s.r.o. pana Petra Horáčka z Havířova. Celková částka rekonstrukce, která zahrnuje opravu
všech místností horního patra, opravu omítek, nataţení nového štuku, sníţení stropů (o
70cm) a rozvod elektroinstalace činí celkem 200.000,-Kč. Prvních 100.000,- jsem zaplatil
z farního účtu tento týden, na zbytek jsem vyřídil na biskupství bezúročnou půjčku ve výši
100.000,-Kč. Velmi děkuji za štědrost dárců dnešní nedělní sbírky, která bude věnována na
pokrytí těchto nákladů. V létě (dá-li Pán), bychom ještě dokončili s pomocí našich muţů








venkovní toaletu v přízemí fary a v příštím roce z jara, bychom udělali venkovní omítky na
budově fary. Domnívám se, ţe na dobrých 30let minimálně, bychom měli vystaráno.
V příštích týdnech bude také na biskupství zahájeno jednání ohledně moţností oprav
našeho farního kostela. V této souvislosti velmi prosím o modlitební podporu.
Náboženství z důvodu oprav fary v tomto týdnu ještě ve středu a ve čtvrtek nebude.
Děkuji za pochopení!
Poděkování Děkuji za neustálou operativní pomoc panu Josefu Šidlovi a také Dominikovi,
Marušce Pospíšilovým, Martinu Wojtasovi, Joţkovi Staníčkovi, Janu Pilátovi, Valteru
Postuwkovi a Dušanu Kavulákovi za pomoc v minulém týdnu.
Sbíráme materiál pro II.knihu naší farnosti Děkuji těm, kdo zatím přispěli svými
příspěvky do nové knihy naší farnosti. Prosím však nadále i ostatní, aby neváhali a přispěli
i svým „polínkem do ohně“ v podobě dobrých nápadů či osvědčených rad. Příspěvky
sbíráme do konce školního roku.
Volné úmysly na I.pololetí LUTYNĚ: únor 27 březen 1,6,8,13, duben 3,5,10,17,22,29
květen 8,25,26,29,31 červen 5,7,10,12,14,30.
Úklid kostela: skupinka č.II.
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