Pořad bohoslužeb od 27. 1. do 3. 2. 2019
Neděle 27. ledna
3. neděle v mezidobí
Pondělí 28. ledna
Památka sv. Tomáše
Akvinského, kněze
Úterý 29. ledna
Středa 30. ledna
Čtvrtek 31. ledna
Památka sv. Jana
Boska, kněze
Pátek 1. února
1. pátek v měsíci

9.00 HL Za + Miriam Šenovskou a za celou rodinu Šenovskou
10.30 DL Za + rodiče Vodičkovy a Šůstkovy s prosbou o ochranu
a požehnání pro celou * rodinu
17.00 SE Za * a + farníky

16.00 HL Za + Karolínu a Josefa Sanytrákovy, duše v očistci
a za celou * rodinu
14.00 HL
16.00 HL
17.30 DL
8.30 DL

Pohřeb pí. Heleny Máčalové
Za * a + farníky
Za členy živého růžence z Dolní Lhoty
Sobota 2. února
Za děti, které půjdou k 1. svatému přijímání, jejich rodiče
a kmotry
Svátek Uvedení Páně
do chrámu;
17.30 HL Za děti, které půjdou k 1. svatému přijímání, jejich rodiče
1. sobota v měsíci
a kmotry
9.00 HL Za + Miroslava Malotu, rodiče, sourozence
Neděle 3. února
a za * a + rodinu Malotovu a Masařovu
4. neděle v mezidobí 10.30 DL Za + Františka Žáčka, jeho maminku Aloisii, otce, duše
v očistci, dar zdraví a ochranu pro rodinu Pavelkovu,
Jurákovu a Maňasovu
Oznamy:
31. 1. Světový den pomoci malomocným

2. 2. Světový den zasvěceného života

- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli byla 19.477,-Kč; v HL 9.177,-Kč a v DL
10.300,-Kč. Bůh Vám štědře odplať Vaše dary.
- Poděkování: všem, kdo jste se modlili za jednotu křesťanů; všem, kdo jste se modlitby za
kněze sloužící v našem děkanátu a všem, kdo jste se přidali k maminkám z Hnutí modlitby
matek a modlili se za děti.
- V pátek budu od 8.30 h. navštěvovat nemocné… V HL příležitost ke svátosti smíření a
tiché adoraci moc nebude. Po mši svaté bude prvopáteční pobožnost. V DL bude příležitost
ke svátosti smíření po 17 hod. Po mši svaté bude prvopáteční pobožnost.
- V sobotu je Hromniční pouť ve Šternberku. Autobus pojede: SE 6.30 h.; DL 6.40 h.…
- V neděli 10.2. bude mít naše farnost Adorační den farnosti v rámci adoračních dnů v naší
diecézi. Adorace budou v obou kostelích - HL 10-15 hodin; DL 7-10.15 hodin. Rozpis k
adoraci na zapsání adorantů je na stolku vzadu.

