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

Liturgické mezidobí 12.8.– 18.8.2018
Bohoslužebný program:
Neděle 12.8. 19. neděle v mezidobí
7:30 Lutyně P za+Marię Kwiczala, jej męża Edwarda, za rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz
za dusze w czyśćcu
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 Aničku Sýkorovou, manžela, bratra, Ivanu Sýkorovou a ostatní + členy rodiny
Sýkorovy, Šmídovy, Martínkovy a Svobodovy s prosbou o dar zdraví, síly a
Božího požehnání pro celou živou rodinu
Pondělí 13.8.
18:00 Lutyně za Bohuslava a Marii Mžikovy, rodiče z obou stran, sourozence s prosbou o dar
zdraví, Božího požehnání pro celou živou rodinu
Středa 15.8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - doporučený svátek
17:00 Věřňovice za+Vilemínu Bortlíkovou (ned.90) a za živou a zemřelou rodinu
18:00 Lutyně za+Zuzanu Kaleuch, sourozence a rodiče Kajzarovy
Tento den se světí byliny a květiny. Můžete s sebou přinést kytičku.
Neděle 19.8. 20. neděle v mezidobí
(sbírka na opravy kostela)
7:30 Lutyně P za+Helenę i Józefa Kubatków, syna, za + z rodziny Kubatków, Szymeczków,
Moskwików i dusze opuszczone
9:00 Lutyně za Josefa Gregoru (10+), (ned.80), Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro
celou živou rodinu
10:30 Věřňovice za Evženii Piskořovou (ned.90), manžela Václava, rodiče z obou stran, za
Štěpánku a Jana Kubatkových, Lubomíra Cieslara, jeho otce Oldřicha s prosbou o
Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

Další informace:


SOUTĚŽ PRO DĚTI Během celého nového školního roku, bude v naší farnosti probíhat soutěž pro
děti naši farnosti. Už nyní si děti (nebo rodiče) mohou vyzvednout v sakristii archy na které se děti
podepíšou a každou neděli (od první neděle školního roku) dostanou nálepku s vyobrazením
evangelijního příběhu dané neděle. Děti si tak získají nejen ucelený, barevný přehled všech evangelií
jednotlivých nedělí, ale také ucelený přehled o tom, jak pravidelně navštěvují nedělní bohoslužby. Za
jakoukoli jinou bohoslužbu dostanou do archu jinou nálepku, která se počítá do celkového počtu
navštívených bohoslužeb. !!!POZOR TEDY, soutěž začíná v neděli 9.9.2018!!! Na konci školního
roku budou děti odměněny hodnotnými cenami, podle počtu navštívených bohoslužeb.
 Pozdravení z prázdninových cest nám zasílají: Renča s Martinem zo Zuberca a okolí na
Slovensku; Grażyna a Stanislav Chobotovi posílají pozdrowienia znad Bałtyku; z mariánské pouti
v Kyjově nás zdraví manželé Hudeczkovi .Děkujeme! Kdo můžete, ještě někam prchněte!.
 Úřední hodiny během prázdnin na faře nejsou. Pakliže nezastihnete kněze na faře, je k dispozici
po každé mši svaté, popř. na telefonu.
 Úklid kostela: tento týden není třeba
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