Pořad bohoslužeb od 17. 4. do 24. 4. 2022 - Velikonoční oktáv
Neděle 17. dubna
9.00 HL
Slavnost
10.30 DL
Zmrtvýchvstání Páně
8.00 DL
Pondělí 18. dubna
Velikonoční pondělí
Úterý 19. dubna
Středa 20. dubna

Za * a † farníky
Na poděkování za všechna dobrodiní; pomoc, ochranu
a požehnání pro rodinu Masařovu a Kozubíkovu a za † příb
Za † Aloisii Žáčkovu, syna Františka, manžela, rodiče z
obou stran, duše v očistci, za dar zdraví a ochranu pro * r.
9.00 HL Za celou * rodinu - ochranu, pomoc a požehnání
17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

16.00 HL Za † Františku a Aloise Pláškovy, rodiče z obou stran,
Čtvrtek 21. dubna
sourozence a ochranu pro celou * rodinu
17.30 DL Za † manžela Karla (10. výročí), rodiče Malyškovy,
Pátek 22. dubna
Voltnerovy, Slávku a Miroslava a za celou * rodinu
17.30 HL Za † Zdeňku Žáčkovu, bratra Miroslava Honzu, Josefa
Sobota 23. dubna
Pospíšila, rodiče Honzovy, Žáčkovy a požehnání pro celou
* rodinu
9.00 HL Na poděkování za 70 let života, pomoc a ochranu
Neděle 24. dubna
do dalších let a požehnání pro celou * rodinu
2. neděle velikonoční;
10.30 DL Za † Luboška a Michalku Barcuchovy, † Annu a Aloise
Svátek Božího
Petrů, † Jana Barcucha, dar zdraví a požehnání
milosrdenství
pro * rodinu Barcuchovu
- Dnes je sbírka na platy duchovních a ještě je možné přispět do pokladničky u Božího hrobu
na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.

- Do zítřka, prosím, kdo jste zapomněli, odevzdejte pokladničky s postní almužnou.
- Vstoupili jsme do slavení oktávu Zmrtvýchvstání Páně, který vrcholí nedělí Božího
milosrdenství. Od Velkého pátku se každý den modlí novéna k Božímu milosrdenství,
minimálně Korunka k Božímu milosrdenství.
- V úterý bude v 17 h. na faře setkání seniorů.
- Z pátku na sobotu bude v Sehradicích celonoční adorace. Začátek ve 20 hod., zakončení v
8 hod. mší svatou.
- Příští neděli odpoledne by mělo být ve Vlachovicích další setkání v rámci setkávání rodin
ve farnostech našeho děkanátu….
- Naši předkové slavívali před svátkem sv. Marka (25.4.) jarní prosebné dny (suché dny) s
posty a procesím do polí, kde prosili za příhodný déšť a požehnanou úrodu. Obnovme tuto
tradici, spojme vycházky do přírody s modlitbou za požehnanou úrodu.
- V sobotu 30.4. bude v Praze Národní pochod pro život a rodinu. Podrobnosti na plakátku.

