Úmysly mší svatých v týdnu 17.–24. 7. 2022
Přijmi, Bože, oběť této mše svaté, kterou přinášíme…
17. 7.

Neděle
7.30
9.00
10.30
18.30

18. 7.

16. neděle v mezidobí
Za babičku Anežku rodiče a celý rod
Na poděkování za 83 let života a za rodinu
Za uzdravení švagra Branislava
Za všechny živé, zemřelé farníky a dobrodince

Pondělí
6.30 Na poděkování za společná léta života s prosbou o Boží pomoc a ochranu
18.30 Na úmysl dárce

19. 7.

Úterý
6.30 Za zemřelé Aloise a Věru Remešovy a všechny živé i zemřelé členy rodiny
18.30 Za zemřelé rodiče

20. 7.

Středa
6.30 Za živé a zemřelé členy rodiny Lorencovy a Kynclovy
18.30

21. 7.

Čtvrtek
6.30 Za zemřelé rodiče
18.30 Za zemřelé bratrance Jaroslava a Jiřího a jejich rodiče

22. 7.

Pátek

Svátek sv. Marie Magdalény
6.30 Na úmysl dárce
18.30 Za zemřelé rodiče a sourozence

23. 7.

Sobota

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

6.30 Na úmysl dárce
18.30 Za zemřelého Miroslava Špačka

24. 7.

Neděle
7.30
9.00
10.30
18.30

17. neděle v mezidobí
Za všechny živé, zemřelé farníky a dobrodince
Za zemřelou Věru Cahovou
Za babičku Helenu a její zdraví
Za zemřelého Miroslava Špačka a rodinu

● Příští neděli si připomeneme 2. světový den prarodičů a starých lidí. Vyhlásil ho loni papež
František a je spojen s možností získat odpustky těmi, kteří věnují příhodný čas tomu, že reálně
nebo prostřednictvím komunikačních prostředků navštíví staré sestry a bratry, kteří se nacházejí v
nouzi či obtížích (např. nemocné, opuštěné, nemohoucí a podobně). Odpustky mohou získat také
nemocní staří lidé a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu.
● V týdnu bude na farní zahradě stanovat skoro 20 skautek Evropy z Belgie.
Aktuální elektronické odkazy: ⧫ KOBYLÍSTEK ⧫ Salesiánský magazín ⧫ Zpravodaj Salesiánského střediska ⧫ Zpravodaj
pražské arcidiecéze ⧫ Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 ⧫ Misijní kaleidoskop ⧫ Rok rodiny (videa papeže Františka) ⧫
Vlčí doupě Romana Vlka pro děti (přehled pro rodiče) ⧫ Misionář malomocných ⧫ Apoštolát modlitby pp Františka ⧫

