
Pořad bohoslužeb od 23. 4. do 30. 4. 2017 

 

 

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  

Pondělí 24. dubna 

Památka sv. Jiří, mučedníka 

18.00 SE Za + sestřenice a za + rodinu Kunderovu  

a Pláškovu 

Úterý 25. dubna 

Svátek sv. Marka,evangelisty 

17.30 HL Na úmysl dárce 

Středa 26. dubna   

Čtvrtek 27. dubna 16.00 HL 

 

Na poděkování za 70 let života, za dar zdraví  

s prosbou o požehnání pro * rodinu 

Pátek 28. dubna 

Památka sv. Petra Chanela, 

kněze a mučedníka; sv. 

Ludvíka Marie Grigniona, 

kněze 

 

17.30 DL 

  

  Za + rodiče Andrýsovy, duše v očistci a ochranu  

pro * rodinu 

Sobota 29. dubna  

Svátek sv. Kateřiny Sienské, 

panny a učitelky církve, 

patronky Evropy 

10.30 HL Svatba Alžběty Kráčalíkové a Petra Sabola 

17.30 HL Za + Ludmilu Pláškovu, rodiče Janalíkovy  

a Pláškovy s prosbou o požehnání a dar zdraví pro 

celou * rodinu 

Neděle 30. dubna 

3. neděle velikonoční 

9.00 HL   Za + prarodiče Havelkovy, syna Milana, dceru  

Drahoslavu, snachu Marii a za duše v očistci 

10.30 DL   Za členy sboru dobrovolných hasičů obcí farnosti 

 

Oznamy: 

- Děkuji všem, kdo přispěli k pěknému prožití Velikonoc - úklidy, výzdoba... 
 

- Do pokladničky u Božího hrobu se nastřádalo: HL 3.179,-Kč; DL 1.641,-Kč; sbírka na 

kněžský seminář: HL 12.047,-Kč; DL 9.240,-Kč; postní almužna: HL 5.963,- Kč, DL 

5.353,- Kč. Na lavice do DL máme z Obce DL 100.000,-Kč a 20.000,- Kč z fondu Credo. 
 

- Ve čtvrtek bude v 17 hodin v Horní Lhotě další schůzka ministrantů. 
 

- V sobotu bude večer po mši svaté příprava biřmovanců - katecheze. Může přijít každý. 
 

- Děkuji členům pastorační rady farnosti za další podnětnou rozpravu o životě farnosti. 
 

- V pondělí 1.5. jedeme na Farní pouť do mé rodné farnosti, Jednova a do Dubu nad 

Moravou. Autobus už je obsazen. Odjezd v 7 hodin. Podrobnosti příští neděli. 
 

- Animátoři mládeže pořádají v Brumově – Býlnici děkanátní ples. Prosí o ceny a dary do 

tomboly. Ceny můžete donést během těchto dvou týdnu do sakristie. Děkujeme. 
 

- Blíží se květen, měsíc májových pobožností, poutí a 13. den 100. výročí zjevení Panny 

Marie ve Fatimě. Věnujme tento rok větší pozornost májovým pobožnostem, modlitbě 

růžence, litánií… Májové budou: po mších svatých; jinak denně HL - 17 hodin, DL 18 

hodin; SE - 17 hodin; u kapličky nad DL - PO, ÚT, ST 19 hodin. 


