5. neděle v mezidobí
10. 2. – 16. 2. AD 2019
Úmysly mší svatých na tento týden:
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7.30 Za + Antonína a Marii Strnadovy, + sourozence a duše v očistci
9.00 Za + Věrku Slaběňákovu (1. výročí), + její rodiče Matějíčkovy, +Josefa Orsáka, duše v očistci a Boží požehnání
pro živou rodinu
10.30 Za farníky
8.00 Za + rodiče Emilii a Aloise Dohnalovy, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu pro celou živou rod.
17.00 Poděkování za 70 let života s prosbou o B. požehnání pro celou živou rodinu
16.00 Za + rodiče Mackovy, + děti, + vnuka Františka, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
17.00 Za + Marii a Antonína Řehákovy, + rodiče z obou stran, + zetě, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu
17.00 Za + Miroslava Polereckého, jeho + rodiče, + rodiče Kostkovy, jejich + 3 syny a dar zdraví pro celou živou
rodinu
7.30 Za + Ladislava Sucháčka, + syna, + dvoje rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu

• V pondělí na Světový den nemocných bude ráno v 8.00 hod mše svatá, při které budeme
udělovat svátost nemocných. Před mši svatou budeme zpovídat. Prosím rodinu a sousedy o pomoc
nemocným, aby se mohli zúčastnit této mše svaté.
• Ve středu v 16.00 hod srdečně zvu na Fatimskou pobožnost. Hlavním kazatelem bude o.
František Král, farář ze Vsetína.
• V pátek v 17.00 hod. v rámci Národního týdne manželství, který se koná kolem svátku sv.
Valentýna, srdečně zvu manžele na mši svatou, při které si obnoví manželský slib.
• V sobotu v 18.00 hod. zvu všechny biřmovance na další katechezi.
• Také v sobotu animátoři děkanátu zvou na akci „Na kafe s …“. Začátek bude ve 14.00 hod.
v salonku restaurace ve Slopném. Další informace najdete na vývěsce.

