4. neděle postní
31. 3. – 6. 4. AD 2019
Úmysly mší svatých na tento týden:
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7:30 Za + Karla Blanaře, jeho čtyři + sourozence, + rodiče z obou stran, + zetě Františka, dar zdraví, ochranu a
pomoc P. Marie pro živou rodinu
9.00 Za + Vlastu Švachovou, + manžela, + rodiče Švachovy, Struhařovy, Kolínkovy a jejich + děti, ochranu a Boží
požehnání pro živou rodinu
10.30 Za farníky
7.30
18.00 Za + Františka, Andělu a Emila Fojtíkovy, + pravnuka Pavlíka, + Jaroslava a Ladislava Staníkovy, + rodiče
Staníkovy a Kostkovy, za pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu
18.00 Za + Josefa Struhaře, + Václava Ptáčka a Boží požehnání pro živou rodinu
18.00 Za + manžela Josefa Frajta, + rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
7.30 Za živé a + členy živého růžence
18.00 Za + manžela, + sourozence, rodiče z obou stran, duše v očistci a pomoc a ochranu Boží pro celou živou rodinu

Dnes odpoledne ve 14.00 hod. bude Křížová cesta, kterou povede společenství manželů. Příští
neděli křížovou cestu povedou ministranti.
V pondělí v 9.30 hod. budou ve stacionáři rozhovory o víře.
Od úterý budou večerní mše svaté v 18.00 hod.
Tento týden je první pátek v měsíci. Nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek a pátek.
V postní době v pátky po mši svaté do 21.30 hod. vás srdečně zveme na „Nikodémovou noc“,
tj. adorace ve tmě.
Pán Bůh zaplať všem dárcům z minulé neděle, kteří přispěli na opravy, a také Josefům za dary na
potřeby kostela.
Setkání rodičů dětí, které se připravuji k 1. sv. přijímání bude ve středu 10. dubna po večerní mši
svaté.
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.
Srdečně zvu na pouť do Polska v termínu od 31.května do 2.června. Pojede se do Krakova,
Wadowic a Kalwarii Zebrzydowské. Přihlašovat se můžete na faře, nebo v sakristii u o. Richarda
do 30. dubna. Cena 2800,- Kč.
Farní dětský tábor se uskuteční ve dnech od 20. do 27. července. Přihlášky se budou rozdávat
v neděli 7. dubna po dětské mši svaté.
Duchovní správa na Sv. Hostýně ještě 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.

