S
SPPO
OLLEEČČN
NĚĚ M
MŮ
ŮŽ
ŽEEM
MEE S
SLLA
AV
VIIT
T
Ne 18.11.
St 21.11.
Čt 22.11.
Ne 25.11.

V Pusté Polomi slavnost Výročí posvěcení farního kostela
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Slavnost Ježíše Krista Krále
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Ne 18.11. 07.30 - H - Za Zdenku Procházkovou (k 1. výročí úmrtí), za živou a † rodinu
Procházkovou a babičku Marii
09.00 - K - Za † Miroslava Freislera, dvoje rodiče a Ladislava Škriniára
10.30 – PP- Za naše farní společenství
Po 19.11.

07.00 - PP- Za Josefa Havrlanta, manželku, rodiče, 2 švagry
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

St 21.11. 17.00 - PP- Za Emílii Juchelkovou, Oldřicha Bzonka, rodiče
a Boží ochranu pro celou rodinu
Čt 22.11. 17.00 - PP- Za Františka Kozára, manželku, zetě Jana a rodiče z obou stran
Pá 23.11. 17.00 - K - Za † rodiče Čončkovy a Kašné
So 24.11. 11.00 - PP – Svatební mše svatá: Josef Říčný a Jana Dostálová
Ne 25.11. 07.30 - H - Za Richarda Stočka a Emilii a Vincenta Dědičovy
09.00 - K - Za naše farní společenství
10.30 – PP- Za Annu Havrlantovou, manžela, dceru a živou rodinu

PP – Pustá Polom; K – Kyjovice; H – Hlubočec
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Dnes byla sbírka na Biblické dílo. Pán Bůh odplať vaše dary!
Ještě do tohoto čtvrtku v sakristii po bohoslužbách nebo v hodinách náboženství
přihlašujte děti a mládež na výlet žáků z náboženství do trampolínového centra
v Ostravě, který se uskuteční v sobotu 1. prosince. Výlet je podpořen Evropskou unií,
proto cena za dopravu i vstup činí pouhých 100 Kč, žáci z náboženství, kteří pravidelně
slouží jako ministranti a schola, mají výlet za pouhých 50 Kč. Platí se při zápisu.
Přihlášky žáci a rodiče dostali v náboženství a e-mailem. Pozvání se týká také dětí
a mládeže naší farnosti, kteří do náboženství chodí mimo naši farnost, i středoškoláků,
kteří se pravidelně účastní vzdělávání ve víře formou příprav na biřmování. Ti si mohou
pozvání s přihláškou vyzvednout po bohoslužbách v sakristii.
V sakristii kaple v Kyjovicích v pátek po mši svaté, tedy asi v 17.35 hod., pokračuje
setkání dospělých nad otazníky víry. Otázky a témata zadávají samotní farníci.
V pátek se budeme zabývat otázkou exorcismu.
Příští neděli ve 14.30 hod. bude v kostele v Pusté Polomi udělena svátost křtu.
Kdo by se chtěl modlit za některého z našich biřmovanců a stát se tak jeho
„andělem“, přihlaste se v sakristii u P. Zdeňka, kde obdržíte obálku se jménem svého
chráněnce a malým dárečkem pro zkrášlení chvil strávených při modlitbě.
Do farního kostela bylo pořízeno 30 kancionálů, které je možno si k bohoslužbám
zapůjčovat. Naleznete je za prvním i druhým blokem lavic.

www.pustapolom.cz/farnost/

