Pořad bohoslužeb od 21. 1. do 28. 1. 2018
9.00 HL

Neděle 21. ledna
3. neděle v mezidobí

10.30 DL

Pondělí 22. ledna

17.00 SE

Úterý 23. ledna

16.00 HL

Středa 24. ledna
Památka sv. Františka
Saleského, biskupa
a učitele církve
Čtvrtek 25. ledna
Svátek Obrácení
sv. Pavla, apoštola
Pátek 26. ledna
Památka sv. Timoteje
a Tita, biskupů
Sobota 27. ledna
Památka sv. Anděly
Merici, panny
Neděle 28. ledna
4. neděle v mezidobí

14.30 HL

Za + Vlastu Žáčkovu, manžela Aloise + příbuzné
a za celou * rodinu
Na poděkování za 55 let společného života, dar zdraví
a požehnání pro celou * rodinu
Za + Františka a Marii Latinákovy, + rodiče,
sourozence, duše v očistci, dar zdraví, ochranu Panny
Marie a požehnání pro * rodiny
Za + Jaroslava Matulu, rodiče, duše v očistci s prosbou
o požehnání a ochranu Panny Marie
Pohřeb p. Stanislava Majeríka ze Sehradic

16.00 HL Za + P. Radima Hložánku, Vladimíra Kozubíka,
duše v očistci a za * rodinu
17.30 DL Za * a + rodinu Vojáčkovu a Kozubíkovu
17.30 HL Za + Annu a Karla Pláškovy, dceru Martu, dar zdraví
a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
9.00 HL Na poděkování za dar mateřství a otcovství
10.30 DL Za + Jaroslava a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče,
sourozence a ochranu pro * rodinu
Oznamy:

18.-25.1. Týden modliteb za jednotu křesťanů
- Děkuji mladým i všem, kdo jste se přičinili k uspořádání Farního plesu. Byl vydařený.
- Od středy do čtvrtka se modlíme za jednotu křesťanů. (modlitba 031 v kancionále)
- Dnes je pravidelná měsíční sbírka.
- Zítra máme setkání kněží našeho děkanátu. Prosím o modlitby za toto setkání i za kněze
sloužící v našem děkanátu.
- Zítra bude na faře v 19 hodin jednání pastorační rady farnosti. Prosím členy o účast.
- Ve čtvrtek bude po mši svaté krátká adorace, při níž se budeme modlit za volby.
- Od pátku do neděle mají maminky z Hnutí modlitby matek triduum. Na plakátku jsou
podrobnosti. K modlitbám jsou pozvání všichni.
- V sobotu bude po mši svaté v HL další příprava biřmovanců.
- Ve Šternberku bude 3.2. Hromniční pouť matek. V předsíni je zapisovací list, kde se na tuto
pouť můžete zapsat – do úterka!!! Pokud bude málo zájemců, autobus nepojede.

