Pořad bohoslužeb od 28. 4. do 5. 5. 2019
Neděle 28. dubna
2. neděle velikonoční;
Svátek Božího
milosrdenství
Pondělí 29. dubna
Úterý 30. dubna
Středa 1. května
Čtvrtek 2. května
Památka sv. Atanáše,
bisk. a učitele církve
Pátek 3. května
Svátek sv. Filipa a
Jakuba, apoštolů;
1. pátek v měsíci
Sobota 4. května
1. sobota v měsíci;
Památka sv. Floriána,
mučedníka
Neděle 5. května
3. neděle velikonoční

9.00 HL Za + Antonína Boráně, dvoje rodiče, za 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
18.00 SE Za * a + farníky
17.30 DL Na úmysl dárce
Farní pouť do Křtin u Brna
16.00 HL Za + Karla a Ludmilu Myškovy, 2 dcery, 2 zetě a vnuka
Jiřího
16.00 HL Za + Oldřicha Kuželu, bratra, rodiče, dar zdraví
a požehnání pro celou * rodinu
17.30 DL Za členy živého růžence z Dolní Lhoty
8.00 DL Za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie na celém
světě i v našich rodinách a za obrácení hříšníků
17.30 HL Za + Marii a Květoslava Nášelovy, jejich rodiče, sourozence
s prosbou o ochranu P. Marie pro celou rodinu
9.00 HL Za + Josefa a Anežku Šenovské, jejich rodiče a sourozence,
dar zdraví a požehnání pro * rodinu
10.30 DL Za členy sboru dobrovolných hasičů všech obcí farnosti

Oznamy:
Májové pobožnosti v týdnu:
HL - ST, NE v 18 h.; ČT a SO po mši svaté
u Boží muky nad DL - ST 17.30 h.

DL - ST, NE v 18 h.; SO po mši svaté
Sehradice - podle domluvy

- Děkuji všem, kdo jste přispěli k pěknému prožití Velikonoc - úklid kostelů, zdobení…
Sbírky: na kněžský seminář 21.216,-Kč (HL 10.766,-Kč, DL 10.450,-Kč). Postní almužna:
17.339,-Kč (HL 8.654,- Kč, DL 8.685,- Kč); pomoc křesťanům ve Svaté zemi: 9.536,-Kč (HL
5.716,-Kč, DL 3.820,-Kč). Za všechny dary Vám Bůh štědře odplať.
- Z pátku na sobotu byla v kapličce v Sehradicích celonoční adorace. Děkuji všem....
- Dnes bude mít v Újezdě Benefiční koncert velká schola. Začátek ve 16 h.
- Ve středu jedeme na Farní pouť. Odjezd v 7 h. od fary v HL, přes DL (na točně) a v SE na
zastávkách. Ministranti co jedou do Olomouce - z DL (točna) 6.35 h.; HL (u kulturáku) 6.45
h. S sebou: sportovní oblečení, pití na celý den, pláštěnka a kartička zdravotní pojišťovny.
- Pátek: od 8.30 h. návštěvy nemocných; od 15.30 h. v HL svátost smíření a tichá adorace. Po
mši svaté prvopáteční pobožnost Ježíšovu Srdci. V DL svátost smíření po 17 hod. Po mši
svaté adorace a pobožnost k Ježíšovu Srdci.
- Příští neděli bude na Provodově pouť hasičů.
- V sobotu 11.5. bude na Velehradě Děkanátní pouť za obnovu rodin a za kněžská povolání.
Program: 9 h. růženec; 10.15 mše svatá a po ní krátká adorace a požehnání.

- CK Kučera Zlín pořádá začátkem června poznávací pouť na východní Slovensko
Litmanovou a Lutinu. Podrobnosti najdete na plakátku na vývěsce.
- Arcibiskupství olomoucké otevřelo v Kroměříži v loňském roce církevní učiliště s
internátem, o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní
rok 2019/2020 je možnost přihlásit se do oborů: Zemědělec - farmář, Lesní mechanizátor a
Opravář lesnických strojů, a Zahradník. Přihlášky se zasílají do 21. 5. na adresu: Střední
odborná škola sv. Jana Boska. Přijímací pohovory se konají 30. 5.
- Arcibiskupství olomoucké otevřelo v Kroměříži v loňském roce církevní učiliště s
internátem, o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní
rok 2019/2020 je možnost přihlásit se do oborů: Zemědělec - farmář, Lesní mechanizátor a
Opravář lesnických strojů, a Zahradník. Přihlášky se zasílají do 21. 5. na adresu: Střední
odborná škola sv. Jana Boska. Přijímací pohovory se konají 30. 5.

