Pořad bohoslužeb od 15. 4. do 22. 4. 2018
9.00 HL Za + Zdeňku Žáčkovu, rodiče Honzovy, Žáčkovy, manžele
Neděle 15. dubna
Slobodovy a za * rodinu
3. neděle velikonoční 10.30 DL Na poděkování za 50 let života s prosbou o požehnání
pro celou rodinu
Pondělí 16. dubna
18.00 SE Za * a + farníky
Úterý 17. dubna
Středa 18. dubna
Čtvrtek 19. dubna
16.00 HL Za + Františku a Aloise Pláškovy, jejich rodiče, sourozence
dar víry, pomoc a ochranu Panny Marie pro * rodinu
Pátek 20. dubna
17.30 DL Za + rodiče Jedlovcovy, dvě dcery, zetě, manžele
Máčalíkovy, syna a za duše v očistci
8.00 SE Za * a + farníky
Sobota 21. dubna
17.30 HL Za + Josefa Fojtíka, dvoje rodiče, dar zdraví a požehnání
pro celou * rodinu
9.00 HL Za + Petra Zábojníka, švagra Michala, rodiče Zábojníkovy,
Neděle 22. dubna
Pytlovy, dar zdraví, ochranu pro celou rodinu
4. neděle velikonoční 10.30 DL Za + Miroslava Žáčka, dceru, rodiče Máčalovy, Annu
Váňovu, manžela a ochranu pro * rodinu
Oznamy:

16.-22.4. Týden modliteb za povolání k duchovnímu stavu
22. 4. Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
- Včera uzavřeli svátost manželství Petr Novák z Malé Čermné a Eva Kolaříková ze Sehradic.
Vyprošujme jim do společného života všechny potřebné milosti.
- Dnes je sbírka na pomoc obyvatelům zemí Blízkého a Středního východu. Pravidelná
měsíční sbírka tento měsíc nebude.
- V úterý bude na faře od 17 hodin setkání seniorů.
- Ve čtvrtek mají v kostele v Dolní Lhotě v 17.30 hodin děti modlitební společenství.
- Z pátku na sobotu 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.
- V sobotu bude po mši svaté další příprava biřmovanců.
- V sobotu 28.4. bude ve Slavičíně odpoledne setkání mladých. Téma: Najdi se. Začátek je
ve 14 hodin.
- Kdo jste se přihlásili na Farní pouť do Šaštína je potřeba vybrat si oběd, kvůli zajištění.

