
Pořad bohoslužeb od 21. 4.  do 28. 4. 2019 - Velikonoční oktáv 
 

Neděle 21. dubna 

Slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně 

9.00 HL Na poděkování za 60 let společného života manželů 

Šenovských s prosbou o požehnání pro * rodiny 

10.30 DL Za * a + farníky 

 

Pondělí 22. dubna 

Velikonoční pondělí 

8.00 DL Za + Aloisii Žáčkovu, manžela, syna Františka, rodiče  

z obou stran, duše v očistci, dar zdraví a ochranu pro * r. 

9.00 HL Na poděkování za dožití životního jubilea s prosbou 

o dar zdraví a požehnání do dalších let 

Úterý 23. dubna 18.00 SE Za + rodiče Bačovy, 2 dcery, 2 syny a ochranu pro * rod. 

Středa 24. dubna   

Čtvrtek 25. dubna 16.00 HL Za * a + farníky 

Pátek 26. dubna 17.30 DL   Na úmysl dárce 

Sobota 27. dubna 17.30 HL Za + manžela, jeho bratry, duše v očistci, dar zdraví  

a ochrany Panny Marie pro * rodinu 

Neděle 28. dubna 

2. neděle velikonoční; 

Svátek Božího 

milosrdenství 

9.00 HL  Za + Antonína Boráně, dvoje rodiče, dar zdraví a pomoc 

 pro * rodinu 

10.30 DL  Za + Marii a Františka Ulrichovy, jejich rodiče, sourozence   

 duše v očistci, dar zdraví a požehnání pro * rodinu 

 

Oznamy: 
 

- V úterý se dělal v HL úklid kostela před Velikonocemi. Děkuji všem, kdo přišli. 
 

- Vstoupili jsme do slavení oktávu Slavnosti zmrtvýchvstání Páně, který vrcholí nedělí 

Božího milosrdenství. Každý den se modlí novéna k Božímu milosrdenství. 
 

- Dnes je sbírka na kněžský seminář. Do pokladničky u Božího hrobu je možné ještě dnes 

přispět na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. 
 

- V úterý bude na faře od 17 hodin setkání seniorů. 
 

- 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. 
 

- Příští neděli bude mít v Újezdě Benefiční koncert velká schola. Začátek ve 16 h. 
 

- CK Kučera Zlín pořádá začátkem června poznávací pouť na východní Slovensko 

Litmanovou a Lutinu. Podrobnosti najdete na plakátku na vývěsce. 
 

- Pokud jste zapomněli odevzdat pokladničku s postní almužnou, prosím donést do zítřka. 
 

- Poděkování klukům za dary z klapání: HL 1.000,- Kč; DL 2.100,- Kč; SE 700,- Kč. 
 

 


