5. neděle postní
18. 3. – 24. 3. AD 2018
Úmysly mší svatých na tento týden:
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7.30 Za + manžela, + rodiče Cepkovy, Vilímkovy a všechny duše v očistci
9.00 Za + rodinu Ruskovou, Vilímkovou, jejich + děti, zetě, vnučku Ivanku a pomoc Boží a ochranu pro živou rodinu a duše
v očistci.
10.30 Za farníky
7.30 Za uzdravení rodových kořenů
17.00 Za živé a + Josefy z farnosti
17.00 Za + Josefa Fojtů, + rodiče, + syna, + rodiče Myšákovy, dvoje + děti, 3+ zetě, + snachu, + vnučku a Boží požehnání
pro celou živou rodinu a duše v očistci
17.00 Poděkování za dožití 80 let života, + rodiče Řehákovy a Strnadovy, živou rodinu a uzdravení rodových kořenů
17.00 Za + Boženu a Františka Fojtíkovy, + zetě Aloise, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
17.00 Za + Františka Pinďáka, + rodinu Pinďákovu, Častulíkovu
7.30 Za živou a + rodinu Dorňákovu a duše v očistci

Dnes se koná sbírka na opravy.
Ve 14.00 hod. vás zveme na křížovou cestu, kterou povede společenství manželů mladších.
V pondělí je slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie. Mše svaté budou ráno v 7.30
hod. a večer v 17.00 hod., která bude obětována za živé a zemřelé Josefy.
V úterý v 9.30 hod. bude mše svatá ve stacionáři.
Také v úterý po večerní mši svaté zvu na setkání rodiče dětí třetích tříd, které se připravují k 1. sv.
přijímání.
Příští sobotu a neděli budou svaté křty. Ponaučení rodičů a kmotrů bude v pátek v 19.00 hod.
na faře.
Příští neděli je květná neděle. Touto nedělí vstoupíme do svatého týdne.
Zároveň končí akce „Postní almužna“. Prosíme doneste své pokladničky do kostela. Pán Bůh
zaplať za Vaši štědrost!
Velikonoční svatá zpověď v naší farnosti bude v úterý 27.března od 9.00 do 12.00 hod. a od
13.30 do 17.00 hod. Rozpis zpovědí v ostatních farnostech našeho děkanátu najdete na
nástěnce.
V postní době v pátky po mši svaté do 22.00 hod. vás srdečně zveme na „Nikodémovou noc“.
Ve dnech od 13. do 15. dubna se uskuteční pouť do Polska: Čenstochová, Licheň a Świnice
Warskie / místo narození sv. sestry Faustiny/. Cena 2800,-Kč. V ceně je ubytovaní ve dvou
lůžkových pokojích v Lichni, pojištění, 2x snídaní a 1x večeře. Přihlašovat se můžete u
o. Richarda.

