
                                                         Římskokatolická farnost u kostela sv. Vavřince Brno-Komín

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby

29. neděle v mezidobí
Komín:

7.00 Za Aloise Prušvice a celou zemř. rodinu.

Jundrov:

8.30 Na poděkování za 50 let společného života.

Komín:

10.00 Za rodiče Josefa a Ludmilu Liškovy.

Po Památka sv. Jana Pavla II., papeže 18.00 Za farníky.

Út Úterý 29. týdne v mezidobí

St Středa 29. týdne v mezidobí 18.00 Za Františka Beránka, manželku a živou 

rodinu.

Čt Čtvrtek 29. týdne v mezidobí

Pá Pátek 29. týdne v mezidobí 18.00
Za Boží pomoc a ochranu pro bratra Jiřího    

a jeho rodinu.

So Sobota 29. týdne v mezidobí

30. neděle v mezidobí
Komín:

7.00 Za farníky.

Jundrov:

8.30 Za Marii Pleskou, manžela a syna Mílu.

Komín:

10.00
Za rodiče Miroslava a Boženu Kalvodovy      

a duše v očistci.

Sbírka dnešní neděle je určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl.

Od následujícího týdne budou opět slaveny večerní všední mše v 18.00 ve farním kostele v Komíně.

Chtěl bych ze srdce poděkovat všem, kteří jste po celou tu dlouhou dobu snášeli trpělivě obtíže 

spojené s výměnou rozvodů elektroinstalece. A zejména pak všem, kteří jste sem chodili uklízet ta 

mračna prachu... A všem, kdo jste s radostným srdcem přispívali i finančně na toto náročné dílo. 

Práce ještě budou pokračovat, ale už nás to nebude tolik omezovat jak doposud.  

Na základě dovolní Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat plnomocné 

odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 

25.10.), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. listopadu 

do 8. listopadu.

Dnes v 15.00 bude tradiční drakiáda. Sraz před farou v 15.00.

Ne

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B

V týdnu od 21. října do 28. října

Ne


