
Pořad bohoslužeb od  24. 4.  do 1. 5. 2022 
 

 

Neděle 24. dubna 

2. neděle velikonoční; 

Svátek Božího 

milosrdenství 

9.00 HL  Na poděkování za 70 let života, pomoc a ochranu  

 do dalších let a požehnání pro celou * rodinu 

10.30 DL  Za † Luboška a Michalku Barcuchovy, † Annu a Aloise 

 Petrů, † Jana Barcucha, dar zdraví a požehnání  

 pro * rodinu Barcuchovu 

Pondělí 25. dubna 

Svátek sv. Marka, evang. 

8.00 SE Za * a † farníky 

Úterý 26. dubna     

Středa 27. dubna    
 

Čtvrtek 28. dubna 
16.00 HL Za † Annu Mikešovu, * a † rodinu Mikešovu, Motlovu  

a Bětíkovu a za duše v očistci 

Pátek 29. dubna 

Svátek sv. Kateřiny 

Sienské, p. a uč. círk. 

17.30 DL  Za † Anastázii a Josefa Kuželovy, rodiče Hlavičkovy,  

 dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

 

Sobota 30. dubna 
10.30 HL   Svatba Milan Spisar a Kateřina Kolaříková  

17.30 HL Za † rodiče Schovajsovy a Honzovy a požehnání pro * r. 

 

Neděle 1. května 

3. neděle velikonoční 

9.00 HL  Za členy sboru dobrovolných hasičů všech obcí farnosti 

10.30 DL  Za † Marii a Františka Ulrichovy, jejich rodiče  

 a sourozence, vnuka Petra, dar zdraví, pomoc a ochranu 

 Panny Marie pro * rodiny 

 

- Dnes vrcholí slavení oktávu Zmrtvýchvstání Páně, je Neděle Božího milosrdenství. 
 

- Dnes odpoledne bude od 16 hodin ve Vlachovicích další setkání v rámci setkávání rodin 

ve farnostech našeho děkanátu. Všichni jste zváni. 
 

- Naši předkové slavívali před svátkem sv. Marka (pondělí 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 chtějí v Horní Lhotě uzavřít manželství Milan Spisar z Jasenné a Kateřina 

Kolaříková ze Sehradic. Kdo víte o překážce bránící tomuto sňatku, oznamte to na faře. 
 

- V sobotu bude na Svatém Hostýně Pouť hasičů - 10.15 h.  

V Praze bude Národní pochod pro život a rodinu. Podrobnosti na plakátku. 
 

- Příští neděle bude na Svatém Hostýně zahájení poutní sezóny. 
 

- Sbírka na platy duchovních byla 36.272,- Kč (HL 22.012,- Kč; DL 14.260,- Kč); osobní 

dary 26.000,- Kč. Na pomoc křesťanům ve Svaté zemi (z pokladniček u Božího hrobu) se 

odešle 6.770,- Kč (HL 3.820,- Kč; DL 2.950,- Kč). Postní almužna: 16.811,- Kč (HL 8.285,- 

Kč /29 pokladniček, DL 8.526,-Kč /23 pokladniček). Od klapačů jsem přijal: z HL 2.000,- 

Kč; z DL 3.100,- Kč a ze SE 1.300,- Kč. Několik dárců přispělo na kostel v DL 10.000,- Kč. 

Za všechny dary Vám Bůh štědře odplať. 
 

- Do krabičky se odevzdávají sešitky z postní doby - aby se Boží království přiblížilo. 


