Pořad bohoslužeb od 25. 3. do 1. 4. 2018
Neděle 25. března
KVĚTNÁ NEDĚLE

Pondělí 26. března
Úterý 27. března
Středa 28. března
Čtvrtek 29. března
ZELENÝ ČTVRTEK

Pátek 30. března
VELKÝ PÁTEK

Sobota 31. března

8.45 HL Za + Petra, Marii a Františka Ulrichovy a za * a + rod.
10.30 DL Za * a + farníky
18.00 SE Za + rodinu Šimoníkovu a Pokornou s prosbou
o dar zdraví a požehnání
17.30 HL Za rodinu Stratilovu, Zlámalovu, Malenovskou
16.00 HL
17.30 DL
15.30 HL
17.30 DL
20.00 HL

BÍLÁ SOBOTA

Neděle 1. dubna
9.00 HL
Slavnost
10.30 DL
Zmrtvýchvstání Páně
8.00 DL
Pondělí 2. dubna
Velikonoční pondělí
9.00 HL

Za Svatého otce, biskupy, kněze a za nová povolání
Na poděkování za dar kněžství a eucharistie
Velkopáteční obřady
Velkopáteční obřady
Na poděkování za spásu celého lidstva s prosbou
o její šíření po celém světě
Za * a + farníky
Na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou
o pevnou víru, živou naději a činnou lásku
Za Aloisii Žáčkovu, syna Františka, manžela, duše
v očistci, za dar zdraví a požehnání pro rodinu
Pavelkovu, Jurákovu a Maňasovu
Za + prarodiče Havelkovy, syna Milana, dceru
Drahoslavu, snachu Marii a duše v očistci
Oznamy:

Pobožnosti křížové cesty:
Sehradice - pondělí 17.30 hodin
Horní Lhota - pátek 12 hodin
Dolní Lhota - pátek 13 hodin
- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli byla 23.261,- Kč (9.926,-Kč, 13.335,- Kč). Za Vaše
dary Vám Bůh štědře odplať. Příští neděli bude sbírka na kněžský seminář v Olomouci.
- V pátek se dělal v DL úklid kostela před Velikonocemi. Děkuji všem, kdo přišli.
- Od pátku do neděle měli své třídenní maminky z hnutí modlitby matek. Děkuji všem za
vedení modliteb růžence.
- Dnes se odevzdávají pokladničky s postní almužnou.
- V úterý se bude od 13 h. dělat úklid kostela v HL. Prosím, aby přišli nejen ženy ale i muži.
- Pátek je den přísného půstu - zdrženlivost od masitých pokrmů a jednou dosyta najíst.
- V pátek a v sobotu je možné dát do pokladničky (u hrobu ) dar na Boží hrob v Jeruzalémě.
- Vzadu na stolku je rozpis na stráž u Božího hrobu z pátku na sobotu. Prosím, zapište se.
- V neděli bude sbírka na kněžský seminář a na konec mše svaté bude žehnání pokrmů.
- Animátoři mládeže děkanátu chystají v sobotu 7.4. v Brumově - Bylnici ples a prosí o dary
do tomboly. Můžete je donést do sakristie, Janě Velískové nebo Martinovi Šenovskému.
- V sobotu 14.4. chtějí uzavřít svátost manželství Petr Novák z Malé Čermné a Eva Kolaříková
ze Sehradic.
- V zákristii se můžete zapisovat na Farní pouť do Šaštína. Podrobnosti - ve Farním listě.

