Pořad bohoslužeb od 14. 1. do 21. 1. 2018
Neděle 14. ledna
2. neděle v mezidobí
Pondělí 15. ledna

9.00 HL Za * a + farníky
10.30 DL Za + Boženu a Aloise Maňasovy, vnučku Kamilku,
za duše v očistci a za * a + rodinu Maňasovu
14.30 DL Pohřeb p. Josefa Váňu
17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

Úterý 16. ledna
Středa 17. ledna
Památka sv. Antonína
Velikého, poustevníka
Čtvrtek 18. ledna
16.00 HL Za + Anežku Žáčkovu, manžela, sestru Marii,
Památka Panny Marie,
dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu
Matky jednoty křesťanů
Pátek 19. ledna
17.30 DL Za * a + farníky
Sobota 20. ledna
17.30 HL Za + Annu Váňovu, dvoje rodiče, sourozence, duše
v očistci; za dary Ducha svatého, dar zdraví, požehnání
pro celou * rodinu
9.00 HL Za + Vlastu Žáčkovu, manžela Aloise + příbuzné
Neděle 21. ledna
a za celou * rodinu
3. neděle v mezidobí
10.30 DL Na poděkování za 55 let společného života,
dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu
Oznamy:

18.-25.1. - Týden modliteb za jednotu křesťanů
- V úterý bude na faře od 17 hodin setkání seniorů. Přijďte, jste zváni.
- V Týdnu modliteb za jednotu křesťanů se můžete modlit modlitbu 031 v kancionále.
- Ve čtvrtek po mši svaté bude na faře v HL další schůzka ministrantů. V DL bude v kostele
v 17.30 hod. spolčo dětí.
- Ve čtvrtek a v pátek po mši svaté se krátce pomodlíme za volby.
- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka.
- V pondělí 22.1. bude na faře v 19 hodin jednání pastorační rady farnosti.
- Od pátku 26.1. do neděle 28.1. mají maminky z Hnutí modlitby matek triduum. Na plakátku
jsou podrobnosti. K modlitbám jsou pozvání všichni.
- Ve Šternberku bude 3.2. Hromniční pouť matek. V předsíni je zapisovací list, kde se na tuto
pouť můžete zapsat.

