
Pořad bohoslužeb od 16. 4. do 23. 4. 2017 – Velikonoční oktáv 

 

Neděle 16. dubna 

Slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně 

9.00 HL Na poděkování za pomoc během 50-ti let společného 

života s prosbou o dar zdraví a milosti do dalších let  

a požehnání pro celou * rodinu 

10.30 DL Za * a + farníky 

 

Pondělí 17. dubna 

Velikonoční pondělí  

9.00 HL  Za + Zdeňku Žáčkovu, rodiče Honzovy, Žáčkovy,  

 Slobodovy a za * a + rodinu 

10.00 DL Za + manžele Havránkovy, dceru Věru, zetě Milana,  

+ Miloše Žáka a ochranu pro * rodinu 

Úterý 18. dubna 18.00 SE Za * a + přátele a dobrodince a stálou pomoc pro jejich 

rodiny 

Středa 19. dubna   

Čtvrtek 20. dubna 16.00 HL Na úmysly modliteb za nejmenší, za ochranu života  

v naší zemi 

Pátek 21. dubna 17.30 DL Za + Rostislava Janotu (1. výročí), rodinu Janotovu  

a Kozubíkovu 

Sobota 22. dubna 

 

17.30 HL   Na poděkování za 40 let manželství s prosbou  

o požehnání do dalších let 

Neděle 23. dubna 

2. neděle velikonoční; 

Neděle Božího 

milosrdenství 

9.00 HL Na poděkování za všechny milosti i dar zdraví po 80 let 

života, za + Antonína Boráně a dvoje rodiče s prosbou 

o ochranu a pomoc pro * rodinu 

10.30 DL Na poděkování za 25 let manželství s prosbou  

o požehnání pro celou rodinu do dalších let  

 

Oznamy: 

 

- Slavíme oktáv Slavnosti zmrtvýchvstání Páně, který vrcholí nedělí Božího milosrdenství. 

Každý den jsme zváni k modlitbě novény k Božímu milosrdenství. 
 

- Dnes je sbírka na kněžský seminář. 
 

- V úterý bude na faře: 

od 17 hodin setkání seniorů a v 19 hodin další setkání pastorační rady farnosti. 
 

- Animátoři mládeže děkanátu zvou všechny mladé na diskotéku, která se bude konat v 

sobotu od 20 hodin v sokolovně ve Slavičíně. Více informací na plakátku ve vývěsce. 
 

- Poděkování klukům za dary z klapání: HL 1.000,- Kč; DL 2.000,- Kč; SE 500,- Kč. 


