Úmysly mší svatých v týdnu 31. 7. – 7. 8. 2022
Přijmi, Bože, oběť této mše svaté, kterou přinášíme…
31. 7. Neděle
7.30
9.00
10.30
18.30

1. 8.

Pondělí

18. neděle v mezidobí
Za zemřelou Jaroslavu Croatiniovou
Za všechny živé, zemřelé farníky a dobrodince
Za Milenu Makovcovou, Anežku Doležalovou a Františku Mládkovou
Na úmysl dárce

Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

6.30 Na poděkování za pomoc Ducha Svatého a jeho vedení
18.30 Na úmysl dárce

2. 8.

Úterý
6.30 Na úmysl dárce
18.30 Za uzdravení syna

3. 8.

Středa
6.30 Za Boží pomoc a požehnání
18.30 Za zemřelého salesiána P. Jaroslava Mikeše

4. 8.

Čtvrtek

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

6.30 Za dar víry a zdraví pro tatínka
18.30 Za zemřelé rodiče, manžela, babičku Jacqueline

5. 8.

Pátek
6.30 Za zemřelého bratra
18.30 Za rodiče Annu a Pavla

6. 8.

Sobota

Svátek Proměnění Páně

6.30 Za zemřelou babičku Johanu Knopovou rozenou Baudišovou
18.30 Za zemřelého Miroslava Kulhánka a celý rod

7. 8.

Neděle
7.30
9.00
10.30
18.30

19. neděle v mezidobí
Za zemřelou maminku Marii Neufussovou k nedožitým narozeninám
Za rodinu Vondrašovou a příbuzné
Za všechny živé, zemřelé farníky a dobrodince
Za uzdravení duše, ducha i těla

● Příští neděli 7. srpna je sbírka do Fondu sv. Vojtěcha na mzdovou podporu duchovních v arcidiecézi.
● Prosba o pomoc: V rámci probíhajících prací na fasádě kostela dojde k opravě a sanaci omítky v boční
kapli kostela do výše oken. Prosíme o pomoc s vyklizením kaple v pondělí od 15 h.

● V úterý ráno náhle zemřel 69letý spolubratr salesián Jaroslav Mikeš, kterému řada salesiánů vděčí za
rozpoznání salesiánského povolání a který mimo jiné řadu let spolupracoval na misijní animaci a působil
u Sv. Kříže Na Příkopě. Rozloučení s ním proběhne v sobotu ve 14 h v jeho rodné farnosti v Ronově nad
Doubravou. V našem kostele bude za něj sloužena mše svatá ve středu v 18.30 h. (Parte a nekrolog)

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 ⧫

