Pořad bohoslužeb od 8. 4. do 15. 4. 2018
Neděle 8. dubna
2. neděle velikonoční;
Svátek Božího
milosrdenství
Pondělí 9. dubna
Slavnost
Zvěstování Páně
Úterý 10. dubna

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
16.00 HL Za + Adolfínu a Aloise Petrů, + Adolfa a Marii
Petrášovy, syna Josefa a jeho manželku, + rodinu, duše
v očistci a za dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu
17.30 DL Za * a + farníky
17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)
17.30 DL Za + Cyrila Koutného (k nedožitým 90 narozeninám),
za + rodinu Koutnou a Kuželovu s prosbou o ochranu,
požehnání a pomoc pro celou * rodinu

Středa 11. dubna
Památka sv. Stanislava,
biskupa a mučedníka
Čtvrtek 12. dubna
16.00 HL Za * a + rodinu Malotovu a Koláříkovu,
všechny blízké + a za duše v očistci
Pátek 13. dubna
17.30 DL Za + Stanislava Kúdelu, Marii Slovákovu, syna Ivana,
dva manžely, rodiče Kúdelovy a ochranu pro * rodinu
Sobota 14. dubna
11.00 HL Svatba Eva Kolaříková + Petr Novák
17.30 HL Na poděkování za dosažení životního jubilea, dar
zdraví, pomoc a ochranu Panny Marie
9.00 HL Za + Zdeňku Žáčkovu, rodiče Honzovy, Žáčkovy,
Neděle 15. dubna
manžele Slobodovy a za * rodinu
3. neděle velikonoční 10.30 DL Na poděkování za 50 let života s prosbou o požehnání
pro celou rodinu
Oznamy:

9. 4. Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
- Děkuji všem, kdo jste přispěli k pěknému prožití Velikonoc - úklid kostelů, zdobení…
maminkám ministrantů, za vyprání oblečení, chrámovému sboru...
- Sbírka na kněžský seminář minulou neděli byla 22.708,-Kč (HL 13.043,-Kč, DL 9.665,Kč). Postní almužna: 13.040,-Kč (HL 6.350,- Kč, DL 6.690,- Kč); pokladnička u Božího
hrobu: 5.490,-Kč (HL 3.480,-Kč, DL 2.010,-Kč). Za všechny dary Vám Bůh štědře odplať.
- Ve čtvrtek bude v 17 hodin v Dolní Lhotě další schůzka ministrantů.
- Příští neděli bude sbírka na pomoc obyvatelům zemí Blízkého a Středního východu.
- Farní pouť do Šaštína je plně obsazena.
- Z pátku 20.4. na sobotu 21.4. bude v kapličce v Sehradicích celonoční adorace. Začátek je
ve 20 h., zakončení pokud se nic nenadálého nestane v 8 h. mší svatou za farníky.

