Římskokatolická farnost u kostela sv. Vavřince Brno - Komín

POŘAD BOHOSLUŽEB
V týdnu od 1. října do 8. října
Den
Ne

Liturgická oslava

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Hodina

Bohoslužby

Komín:

7,00

Za farníky.

Jundrov:

8,30
Komín:
Po

Út

Památka svatých andělů
strážných

Za zemř. Helenu Vřeskou a rodinu

10,00 Vřeských.
18,00 Za živé i zemř. členy rozšířené rodiny
Filipenských.

Úterý 26. týdne v mezidobí
Památka sv. Františka z Assisi

St

(mše svatá s dětmi)

Čt

Čtvrtek 26 týdne v mezidobí
První pátek v měsíci: Mše svatá ke

17,00 Možnost svátosti smíření pro děti
18,00 Za dceru.
7,00
17,00
18.00

Pá

cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

So

Památka Panny Marie
Růžencové

7,00

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Komín:

Ne

Za uzdravení dcery.

Za Pavla Kachlíka a celou rodinu.
ADORACE + možnost svátosti smíření
Za živou i + rodinu Kadlecovu a spřátelené
rodiny.
Za dceru Janu a jejího manžela.

7,00

Za farníky.

Jundrov:

8,30
Komín:

Za rodiny Putnovu, Vurmovu a Trubákovu.
Za rodiče Miroslava a Boženu Kalvodovy,

10,00 prarodiče a duše v očistci.

U příležitosti sobotní Památky Panny Marie Růžencové vám chci nabídnout účast na společném duchovním úsilí, které
bude mít podobu smírných mariánských pobožností o devíti prvních sobotách v následujících měsících. (Jedná se o
usmiřování urážek, kterých se dostává Nejsv. Ježíšovu Srdci a Neposkvrněnému srdci Panny Marie) Podmínky jsou tyto:
- Účast na mši svaté, která je pravidelně každou sobotu v 7.00,
- přistoupení ke svatému přijímání,
- přistoupení ke svaté zpovědi (postačí kterýkoliv předchozí den v týdnu),
- účast na následující společné modlitbě posvátného Růžence a
- čtvrthodině rozjímání o jednom, nebo více růžencových tajemstvích.
Předpokládané zakončení bude vždy cca v 8,15. Začínáme tuto sobotu.
Dnes po mši svaté v 10 hodin jste zváni do farní kavárny.
Příští neděli bude farní DRAKIÁDA. Sraz ve 14,30 před farou. Sebou draka a teplé oblečení.
Zkouším zařídit, aby se v Jundrově mohlo vyučovat náboženství alespoň pro 1. a 2. třídu. Potřebuji vědět o jaký počet
dětí by se jednalo. Prosím rodiče, kterých se to týká, vezměte si teď hned přihlášky (vzadu v kostele) a vyplňte je na místě
a odevzdejte po mši v zákristii. Žáky ostatních tříd je třeba přihlásit v Komíně.

