
SDĚLENÍ  FARNÍKŮM 23. 6. 2019  
(12. neděle v mezidobí) 

 
 

NE  23. 6. – koná se sbírka na Charitu. Děkujeme.  
       

      16.00 – Boží Tělo na Boušíně 
      Mše sv., eucharistický průvod k venkovním 

oltářům, svátostné požehnání. Všechny zveme 

na tuto krásnou eucharistickou slavnost!!   
(také družičky s košíčky plnými kytiček) 

 
ÚT 25. 6. po ranní mši svaté Vás prosíme o pomoc 
s úklidem kostela a fary. Po úklidu Vás srdečně zvu 
na přátelské posezení na faru a slibuji, že bude posílen 

nejen duch, ale i tělo 😉. Velice si Vaší obětavé služby, 

Vašeho nasazení a vytrvalosti vážíme! Děkujeme. 
 
Zároveň prosíme další obětavé ženy o pomoc s úklidem 
kostela. Asi se zde roznesla fáma, že to mohou 
vykonávat jenom ženy starší 80 let. Zeptal jsem se. Není 

to pravda 😉. Je to dovoleno i mladším. Děkujeme!!! 

 
ST  26. 6. –  v 16.30 Hospici MIMOŘÁDNĚ NEBUDE 

MŠE SV. 
          z důvodu úprav kaple. 
Zároveň prosíme a hledáme někoho, kdo by dělal 
kostelníka v hospicové kapli. Připravil na mši svatou 
a potom to uklidil. Takto to často dělá obětavě 
a pokorně náš 85 letý otec Lojzík, který by byl moc rád, 
kdyby mu někdo pomohl. Děkujeme. 
 
Když jsme u toho Hospice. Hospic rád přijme 
dobrovolníky, kteří by byli ochotni v Hospici pomáhat. 
Více informací u paní Tošovské nebo u mě.  



 
ČT  27. 6. – 16.30 – dětská mše sv. (poslední v tomto 

školním roce) 

      poté opékání na farní zahradě 
             Buřtíky ať si vezme každý s sebou, 
      Chléb a nápoje zajistí farní úřad!  

Těšíme se na vás!! 
 
PÁ  28. 6. – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně 
      (den modliteb za kněze a bezúhonnost jejich života) 
           Mše sv.: 7.00 a 18 h.  

Od 15.00 adorace - prosíme, obětujte čas 
a modlitbu před Kristem v Eucharistii 
za své kněze – děkujeme!) 

Možnost zapsat se, je opět u sv. Antonína. 
 
 
Ministranti: Jsme moc rádi, že vás zde máme, ale zatím 
to je zde vymyšleno takto na stojáka a ministranti se 
nám zde rádi opírají o zeď. Znovu vás takto, muži bratři, 
prosím, ač vím, že je to náročné takto stát, abyste se 
o zeď neopírali. Viditelné stopy vašeho opírání jsou vidět 
na vašich ministrantských oblečeních. 
 
Zároveň vás prosíme, jestli byste dnes po mši svaté vzali 
ministrantská oblečení domů a vyprali je. Děkujeme 
mnohokrát!!! 
 
 

Přeji vám srdečně krásnou neděli a krásný týden! 😉 + 

 

 
„Lásku bez kříže nenajdeš, kříž bez lásky neuneseš.“ 

Jan Pavel II. 


