Úmysly mší svatých v týdnu 24.–31. 7. 2022
Přijmi, Bože, oběť této mše svaté, kterou přinášíme…
24. 7.

Neděle
7.30
9.00
10.30
18.30

25. 7.

Pondělí

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

Svátek sv. Jakuba, apoštola

6.30 Za Boží požehnání pro syna Pavla
18.30 Za zemřelé přátele a dobrodince

26. 7.

Úterý

Památka sv. Jáchyma a Anny
6.30 Za zemřelého manžela
18.30 Za zemřelou babičku Matuškovou a její rodinu

27. 7.

Středa
6.30 Za zemřelé manžele Šlesingrovy a oba rody
18.30

28. 7.

Čtvrtek
6.30 Za živou a zemřelou rodinu
18.30 Za zemřelého tatínka Ladislava a jeho rodiče

29. 7.

Pátek

Památka sv. Marty , Marie a Lazara
6.30
18.30 za rodinu Procházkovu, Marii a Jana

30. 7.

Sobota
6.30
18.30 Za zemřelou Martu Novákovou a celý rod

31. 7.

Neděle

18. neděle v mezidobí

7.30 Za zemřelou Jaroslavu Croatiniovou
9.00 Za všechny živé, zemřelé farníky a dobrodince
10.30
18.30 na úmysl dárce
● Dnes si připomenáme 2. světový den prarodičů a starých lidí. Vyhlásil ho loni papež František a je
spojen s možností získat odpustky těmi, kteří věnují příhodný čas návštěvě starých sester a bratří,
kteří se nacházejí v nouzi či obtížích (např. nemocných, opuštěných, nemohoucích a podobně),
nebo komunikaci s nimi. Odpustky mohou získat také nemocní staří lidé a všichni, kdo z vážného
důvodu nemohou vycházet z domu.
● Dne 9. září hodlají přijmout svátost manželství v Breznici na Slovensku snoubenci Tomáš Moravec a
Barbora Ongradyová, kteří bydlí na území naší farnosti.
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 ⧫

