
Pořad bohoslužeb od 1. 4. do 8. 4. 2018 
 

Neděle 1. dubna 

Slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně 

9.00 HL Za * a + farníky 

10.30 DL   Na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou 

  o pevnou víru, živou naději a činnou lásku 

 

Pondělí 2. dubna 

Velikonoční pondělí 

8.00 DL   Za Aloisii Žáčkovu, syna Františka, manžela, duše  

  v očistci, za dar zdraví a požehnání pro rodinu    

  Pavelkovu, Jurákovu a Maňasovu 

9.00 HL   Za + prarodiče Havelkovy, syna Milana, dceru 

  Drahoslavu, snachu Marii a duše v očistci 

Úterý 3. dubna 18.00 SE   Za + Františka a Marii Ulrichovy, zetě, vnučku, + rodiče    

  Martincovy a Ulrichovy a sourozence z obou stran 

Středa 4. dubna   

Čtvrtek 5. dubna 16.00 HL Za + Aloise Šenovského, rodiče, dědečky, rodiče Mikovy, 

dar zdraví pro * rodiny 

 

Pátek 6. dubna 

1. pátek v měsíci 

16.00 HL Za + Martu a Františka Máčalovy a za dar zdraví  

pro celou * rodinu 

17.30 DL Za + Annu Slovákovu, manžela, dceru Annu,  

syna Václava, zetě Jiřího, ochranu pro * rodinu 

Sobota 7. dubna 

1. sobota v měsíci 

8.00 DL Za + Milana Žáčka, rodiče z obou stran, dar zdraví  

a ochranu pro * rodinu 

17.30 HL Za členy živého růžence z Horní Lhoty 

Neděle 8. dubna 

2. neděle velikonoční; 

Neděle Božího 

milosrdenství 

9.00 HL Za + Antonína Boráně, dvoje rodiče, zdraví  

a pomoc pro * rodinu 

10.30 DL   Za + Marii a Františka Ulrichovy, jejich rodiče, 

  sourozence, vnuka Petra, duše v očistci, dar zdraví  

  a požehnání pro * rodinu 

 

Oznamy: 
 

7. 4. Světový den zdraví 
 

- Vstoupili jsme do slavení oktávu Slavnosti zmrtvýchvstání Páně, který vrcholí nedělí 

Božího milosrdenství. Každý den jsme zváni k modlitbě novény k Božímu milosrdenství. 
 

- Dnes je sbírka na kněžský seminář. 
 

- Pokud jste zapomněli odevzdat pokladničku s postní almužnou, prosím dnes nebo zítra. 
 

- V úterý se dělal v HL úklid kostela před Velikonocemi. Děkuji všem, kdo přišli. 
 

- Pátek: od 8.30 h. návštěvy nemocných; od 15.30 h. v HL příležitost ke svátosti smíření a k 

tiché adoraci. Po mši svaté bude prvopáteční pobožnost. V DL příležitost ke svátosti 

smíření po 17 hod. Po mši svaté krátká adorace a pak Večer chval. 
 

- V sobotu po mši svaté bude další příprava biřmovanců. 
 

- Animátoři mládeže děkanátu chystají v sobotu v Brumově - Bylnici ples a prosí o dary do 

tomboly. Můžete je donést do sakristie, Janě Velískové nebo Martinovi Šenovskému. 
 

- Na Farní pouť do Šaštína je pár míst. V zákristii se můžete zapsat. Podrobnosti - Farní list. 
 

- Poděkování klukům za dary z klapání: HL 1.200,- Kč; DL 2.000,- Kč; SE 940,- Kč. 


