Pořad bohoslužeb
22. neděle v mezidobí
30.8. – 6.9.2020

Liturgický kalendář:
Neděle
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle








22. neděle v mezidobí
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže
První pátek
Památka sv. Matky Terezy z Kalkaty
23. neděle v mezidobí

Děkanátní centrum pro rodinu pořádá Duchovně relaxační víkend pro ženy, který se uskuteční v
Rajnochovicích, v termínu 11. - 13. září 2020. Přihlásit se můžete emailem a nebo na tel. čísle Centra pro
rodinu. Bližší informace jsou na plakátku a taky na webových stránkách CPR.
Oznámení pro snoubence: Snoubenci, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek, ať se hlásí na faře 4 měsíce před
termínem sňatku, raději i dříve. Děkanátní centrum pro rodinu nabízí cyklus 4 přednášek, které jsou
součástí přípravy na svátost manželství. Více informací získáte na plakátku nebo na webových stránkách
CPR a farnosti.
K prvnímu pátku budeme nemocné zpovídat v pátek: Branky, Police, Loučka, Kunovice. V pátek bude
v 19:00 hod. v Loučce adorace mladých.
Zveme vás na naši tradiční pěší pouť do ŠTÍPY, která bude letos v sobotu 5. září. Tradice trvá už víc jak
200 let, bez přerušení. V 7:45 bude požehnání poutníků a v 8:00 hod. vyrazíme.
Začal nový školní rok a chtěl bych Vás poprosit o modlitby za naše děti a studenty a také za učitele
náboženství. Když můžete, oslovte a povzbuďte děti nebo vnoučata, aby se do Náboženství přihlásili. Za
spolupráci děkuji.
Na závěr mše bude žehnání aktovek.

Farnost Loučka:
Úterý Kunovice 18:00
Středa
Pátek
Neděle



Loučka
Loučka
Loučka

Mše svatá za + rodiče Hruškovy, otce Josefa Mičkala, duše v očistci, s poděkováním a prosbou o
Boží ochranu pro rodiny Mičkalovu, Kundrátovu a Hruškovu.

18:00
16:00
08:00

Od příští neděle budou bývat nedělní mše sv. v 8:00 hod.
Sbírka na Mary“s meals činila 6.965,- Kč. Pán Bůh zaplať.

Farnost Branky:
Čtvrtek Branky 17:30
Pátek
Police
17:30
Neděle
Branky 10:00



Pod kůrem jsou plakáty Mary´s meals. Je tam i pokladnička, kdo by chtěl přispět.
Ve čtvrtek po mši bude spolčo rodin.

Kontakt:

P. Ján Rimbala 737 025 221

@ fachoryne@ado.cz

http://loucka.farnost.cz

