Pořad bohoslužeb od 13. 1. do 20. 1. 2019
Neděle 13. ledna
Svátek Křtu Páně
Pondělí 14. ledna
Úterý 15. ledna
Středa 16. ledna
Čtvrtek 17. ledna
Památka sv. Antonína
Velikého, poustevníka
Pátek 18. ledna
Památka Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů
Sobota 19. ledna
Neděle 20. ledna
2. neděle v mezidobí

9.00 HL Za děti které byly pokřtěny v roce 2018, za jejich rodiče,
kmotry a příbuzné
10.30 DL Za děti které byly pokřtěny v roce 2018, za jejich rodiče,
kmotry a příbuzné
17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)
17.30 DL Za celou * rodinu s prosbou o pomoc, ochranu
a požehnání a za + členy a duše v očistci
16.00 HL Na poděkování za 55 let života s prosbou o dar zdraví
a dary Ducha Svatého
14.00 HL Pohřeb pí. Bohumily Váňové ze Sehradic
17.30 DL Za * a + farníky
17.30 HL Na poděkování za 90 let života s prosbou o požehnání
a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
9.00 HL Za + Stanislava Majerika (1. výročí), jeho rodiče
a rodiče Šenovské
10.30 DL Za + Josefa Váňu (1. výročí)
Oznamy:

18.-25.1. - Týden modliteb za jednotu křesťanů
- Zítra máme setkání kněží našeho děkanátu. Prosím o modlitby za toto setkání i za kněze
sloužící v našem děkanátu.
- Zítra bude na faře v 19 hodin jednání pastorační rady farnosti. Prosím členy o účast.
- V pátek bude po mši svaté v Dolní Lhotě Večer chval.
- V pátek začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů. Můžete se modlit 031 v kancionále.
- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka.
- Příští neděli bude na Velehradě Pouť k Panně Marii Matce jednoty křesťanů - 10 hod.
- Od pátku 25.1. do neděle 27.1. mají maminky z Hnutí modlitby matek triduum. Modlení
je vždy přede mší svatou jak v HL tak i v DL. Na plakátku jsou podrobnosti.
- Ve Šternberku bude 2.2. Hromniční pouť matek. Program pouti je na plakátku. Na pouť
se vypravuje autobus. V předsíni je zapisovací list, kde se zapisují účastníci.
- Arcibiskupství olomoucké vyhlásilo výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Církevní
základní a mateřské školy ve Zlíně. Na vývěsce jsou podrobnosti.
- Dnes končí vánoční doba. Děkuji všem, kdo se zasloužili o její pěkné prožití.

