SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
1. 4. – 7. 4. AD 2018
Úmysly mší svatých na tento týden:
ND

7.30 Za + z rodiny Strnkovy a Matúšů, pomoc a ochranu Boží pro celou živou rodinu
9.00 Za + rodiče Ptáčkovy, dvoje + dcery a Boží požehnání pro živou rodinu
10.30 Za farníky

PO

7.30 Za + Zdenku a Ludvíka Smolíkovy, jejich + syna Karla, + Marii a Jarolíma Machalovy a duše v očistci
9.00 Za + Karla a Annu Kantnera,+ syna ,+ rodiče z obou stran, duše v očistci a ochranu P. Marie pro celou živou
rodinu
10.30 Za + Karla Blanaře, jeho čtyři + sourozence, + rodiče z obou stran, + zetě Františka, dar zdraví, ochranu a
pomoc P. Marie pro živou rodinu
18.00 Za + manžela Františka, jeho + sourozence, + rodiče Krahulcovy, + vnuka, + rodiče Vaňkovy, + dceru, + zetě,
duše v očistci, ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu,
18.00 Za +Vlastu Švachovou, + manžela, + rodiče Švachovy, Struhařovy, jejich + děti, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu
18.00 Za + rodinu Šénovu, Lekešovu, Drcmanovu, Boží požehnání, ochranu P. Marie pro živou rodinu a duše v očistci
7.30 Za živé a + členy živého růžence
18.00 Za + Jaroslava, Josefa a Ludmilu Slabíkovy, jejich + syny, Boží požehnání pro živou rodinu a za duše v očistci
7.30 Za + rodiče Jelínkovy, jejich + děti, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
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Dnes se koná sbírka na kněžský seminář v Olomouci.
Zítra na Velikonoční pondělí budou mše svaté jako v neděli a dodatečně bude sloužena v 11 hod.
mše svatá v Sidonii.
Tento týden je první pátek v měsíci. Nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek a pátek.
Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na výzdobě kostela a jeho okolí. Děkujeme také
těm, kteří přispěli na květinovou výzdobu do Getsemanské zahrady a k Božímu hrobu. Dále
zpěvákům s paní varhanicí, muzikantům, akolytům, ministrantům, a také všem, kteří se zúčastnili
odpolední křížové cesty a kteří zajistili bdění u hrobu ve velkopáteční noci. Ať Vás Kristus
zmrtvýchvstalý naplňuje radostí, žehná Vám a odmění Vaši ochotnou službu.
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. Prosím Ty,
kteří už se přihlásili o úhradu do konce týdne.
Příští neděli v Nedašově bude v 15.hod poutní mše svatá k Božímu Milosrdenství. Srdečně zveme.
V sobotu 7. dubna se uskuteční v Praze Pochod pro život. Odjez vlaku z Bylnice je ve 4.56 hod.
Cena vlaku do Prahy a zpět je 330,-Kč. Děti zdarma.
Také v sobotu pořádá mládež našeho děkanátu Jarní ples v kulturním domě v Brumově. Informace
najdete na nástěnce. Srdečně zvu mládež.
Na základě posouzení zdravotního stavu všech vzrostlých stromů před kostelem je nutno
v nejbližších dnech pokácet vzrostlý kaštan, který se nachází uprostřed stávajících stromů a je
z hlediska zdravotního stavu nejvíce postižen. Pokácení provedou služby města. Žádáme proto
občany, aby respektovali daný stav věci a samotné práce s kácením. Informace podává vedení
města.

