2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
28. 4. – 4. 5. AD 2019
Liturgický kalendář:
Pondělí
Čtvrtek
Pátek

-

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
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Za + Jaroslava Rokytu, + prarodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + z rodiny Lysáčkovy, Zmeškalovy, Dulkovy, duše v očistci a Boží požehnání pro celou živou rodinu
Za farníky
Dantis
Za + Evu a Jána Slobodovy, ochranu a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Beňovy a Křekovy, + děti, + zetě, + vnučku Mařenku, za nemocnou maminku a ochranu Boží pro
živou rodinu
Za + rodiče Dorňákovy, + dcery, + zetě, dar zdraví a Boží požehnání a ochranu P. Marie pro živou rodinu
Za živé a + členy živého růžence
Za + Miroslavu Ptáčkovou, + manžela Zdeňka, + rodiče Fojtíkovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Josefa Lysáka, + rodiče Lysákovy a poděkování za dožití 80. let života a Boží požehnání pro živou rodinu

Dnes odpoledne v 15.00 hod bude v Nedašově poutní mše svatá k Božímu Milosrdenství. Srdečně
zveme.
Tento týden je první pátek v měsíci. Nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek a pátek od 9.00 hod.
V sobotu v 18.00 hod. srdečně zvu biřmovance na další katechezi.
Srdečné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří přispěli na sbírku na seminář v Olomouci a na Boží
hrob.
Pán Bůh zaplať všem, kteří se zúčastnili včerejšího Pochodu pro život a rodinu v Praze.
Charita Valašské Klobouky děkuje všem, kdo se zapojili v letošní postní době do „Postní almužny“.
Vybraná částka ve výši 42 006,-Kč bude použita na pomoc lidem v našem regionu. Srdečné Pán Bůh
zaplať.
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.
Srdečně zvu mládež na Mariánské setkání mladých – „MARIÁNKY 2019“, které se uskuteční ve
dnech od 17. -19. května na Góra Kalwaria u Varšavy. Téma letošního setkání bude „Máš talent“.
Přihlašovat se můžete mladí od 9. třídy do 30. dubna u o. Richarda.
Rodinné a mateřské centrum Malenka si vás dovoluje pozvat ve středu dne 8. května na „Den pro
rodinu“. Tento den bude probíhat v rámci oslavy desátého výročí založení Malenky. Všichni jste zváni
v 10.00 hod na mši svatou, a od 14.00 hod.se bude konat program pro rodiny na fotbalovém hřišti
v Bylnici.
Duchovní správa na Sv. Hostýně prosí všechny ochotné muže o pomoc při úklidu dřeva. Brigáda se
uskuteční v sobotu 18. května. Hlásit se může co u pana Miroslava Ďulíka, nebo u o. Richarda.

