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Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE

Úmysly mší svatých na tento týden:
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7.30 Za + rodinu Měřičkovu a Boží ochranu pro živou rodinu
9.00 Za + rodiče Františka a Annu Šebákovy, + bratry Františka, Josefa, Petra a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
10.30
7.30 Za + rodiče Surých, 5+ dětí, + zetě, + snachu, s prosbou za 2 nemocné+ osoby a Boží požehnání pro živou
rodinu
7.30 Za uzdravení vztahu s prosbou za dar jednoty
17.00 Za živé a + Josefy z farnosti
17.00 Za + Josefa Fojtů, + rodiče, + syna, + rodiče Myšákovy, 2+ děti, + snachu, + vnučku, + pravnučku, 3 + zetě,
duše v očistci a Boží požehnání pro celou živou rodinu
17.00 Za + rodiče Tománkovy, + syna Stanislava a Boží požehnání pro živou rodinu
17.00 Za + Václava Hořáka, + manželku Alžbětu, dvoje + rodiče, duše v očistci a živou rodinu
7.30 Za živou a + rodinu Dorňákovu a duše v očistci

• Dnes odpoledne ve 14.00 hod. bude Křížová cesta, kterou povede společenství Alfa.
• Odjezd autobusu do Nitry na muzikál „Povolání papež“ bude zítra v 15.00 hod od Mezu.
• V úterý na slavnost svatého Josefa budou dvě mše svaté, ráno v 7.30 hod. a večer v 17.00 hod.,
která bude obětovaná za živé a zemřelé Josefy z naší farnosti.
• V sobotu od 9.00 hod. bude v naší farnosti Postní duchovní obnova na téma: „Proč chodit na
svatou zpověď? “. Obnovu povede o. Ivan Fišar ze Zlína.
• Také v sobotu budou v 17.00 chvály.
• V postní době v pátky po mši svaté do 21.30 hod. vás srdečně zveme na „Nikodémovou noc“, tj.
adorace ve tmě.
• V sobotu 27. dubna se uskuteční v Praze Pochod pro život. Můžete se už přihlašovat na
internetových stránkách http://pochodproživot.cz. Na pochod bude vypravený vlak z Bylnice.
• Duchovní správa na Sv. Hostýně prosí všechny ochotné muže o pomoc při úklidu dřeva. Brigáda se
uskuteční tuto sobotu. Hlásit se může co nejdříve u pana Miroslava Ďulíka, nebo u o. Richarda.

