6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
26. 5. – 1. 6. AD 2019
Liturgický kalendář:
Čtvrtek
Pátek
Sobota

-

Slavnost NANEBEVZETÍ PÁNĚ
Svátek Navštívení Panny Marie
Památka sv. Justina, mučedníka

Úmysly mší svatých na tento týden:
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•

7.30 Za + Františka Gbelce (nedožitých 80 let), + rodiče Gbelcovy, Lysáčkovy s prosbou o Boží požehnání a ochranu
P. Marie pro živou rodinu
9.00 1.sv. přijímání
11.00 Za farníky
18.00 Za + manžela Vojtěcha, jeho + rodiče, + sourozence, + synovce, za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
18.00 Za + Annu a Aloise Miklasovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
18.00 Za + Marii a Josefa Šantovy, + rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu.
7.30 Za farníky
18.00 Za + Annu a Aloise Vaculíkovy, + syny Aloise a Stanislava, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu pro celou
živou rodinu
18:00 Za + Anežku a Emila Lorencovy, duše v očistci, za pomoc a ochranu živé rodiny
7.30 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 86 let Aloise Fraita

Dnes na mši svaté v 9.00 hod. slavíme První svaté přijímání. Prosíme, abyste nechali v kostele
místa na sezení pro rodiče a kmotry dětí, které půjdou k 1.sv. přijímání. Mše svatá hrubá bude v
11.00 hod.
• Po celý týden budou děti, které přistoupili k Prvnímu svatému přijímání prožívat tzv. „Bílý týden“.
Zítra v pondělí mše svatá bude večer v 18.00 hod. Ranní mše svatá již nebude.
• Děkujeme rodičům za úklid kostela a kolem kostela.
• Ve čtvrtek na slavnost Nanebevstoupení Páně budou dvě mše svaté, a to v 7.30 a 18.00 hod.
• Srdečně zveme děti na májové pobožnosti v úterý a pátek po večerních mších svatých.
• V úterý po mši svaté bude organizační setkání před poutí do Polska. Ještě jsou volná místa.
Pojede se v pátek do Krakova, Wadowic a Kalwarii Zebrzydowské. Přihlašovat se můžete na faře
nebo v sakristii u o. Richarda. Cena 2800,- Kč.
• Příští neděli se koná sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům na Blízkém východě.
Srdečné Pán Bůh zaplať.
• Sbírka z minulé neděle na křesťanská média činila 21 255,-Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať
• Duchovní správa na Sv. Hostýně děkuje mužům, kteří pomáhali při úklidu dřeva.

