5. neděle postní
7. 4. – 13. 4. AD 2019
Úmysly mší svatých na tento týden:
ND
PO
ÚT

7.30
9.00
10.30
7.30
18.00

ST
ČT

18.00
18.00

PÁ
SO

18.00
15.00

Za + Zdenku a Ludvíka Smolíkovy, + syna Karla, za Marii a Jarolíma Machalovy a duše v očistci
Za hojnost Božích milostí a požehnání pro živou a + rodinu Suchánkovu a Kozlovu
Za farníky
Za nemocné
Za + Aloisii Kozáčkovou, jejího + manžela Vojtěcha, + vnuka Zdeňka, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + rodinu Šenkeříkovu, Fojtíkovu a Chovancovu
Za + Josefa Chuchmu, + sourozence, + rodiče Hříbovy a Chuchmovy, za + bratra Františka, ochranu a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Emilii Chuchmovou, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Macháčovy, 2 + syny, dceru, zetě, vnuka, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu

• Dnes odpoledne ve 14.00 hod. bude Křížová cesta, kterou povedou ministranti. Příští neděli
křížovou cestu povedou biřmovanci.
• V postní době v pátky po mši svaté do 21.30 hod. vás srdečně zveme na „Nikodémovou noc“.
• V pondělí v 8.00 hod. bude generální úklid kostela. Prosím obětavé ženy a muže o pomoc.
• Setkání rodičů dětí, které se připravuji k 1. sv. přijímání bude ve středu po večerní mši svaté.
• V sobotu bude v Přerově Arcidiecézní setkání mládeže. Začátek v 9.00 hod. Na programu bude
katecheze o. arcibiskupa, svědectví, přednášky, divadlo, workshopy. V 15.00 hod. bude mše svatá
na ukončení setkání. Srdečně zvu mládež naši farnosti a zvlášť letošní kandidáti na biřmovaní.
• Ve sobotu v 15.00 bude Fatimská pobožnost. Srdečně všechny zveme.
• Příští neděli je Květná neděle. Touto nedělí vstoupíme do svatého týdne. Při každé mši svaté
bude žehnání ratolestí.
• 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 16.dubna 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 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
dnes po dětské mši svaté.

