Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
4. 4. - 10. 4. AD 2021
Úmysly mší svatých na tento týden:
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Za + Josefa Dittricha / 1. výr./ + manželku Ludmilu, a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + rodiče Ptáčkovy, 2 + dcery, Boží požehnání pro celou živou rodinu
Za farníky
Za + syna Vojtěcha Marka, + rodiče Vaňkovi a Markovi, + sourozence, duše v očistci a Boží požehnání
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za živou rodinu Fritschkovou ml. S prosbou za zdárné narozeni miminka, Boží požehnání a ochranu
Panny Marie
Za + Jaroslava Bařinku, + rodiče Šánkovy, duše v očistci a živou rodinu
Za živou a + rodinu Bařinkovu, Antošovu, + rodiče z obou stran, duše v očistci
Za+ manžela, +sourozence, + rodiče z obojí strany, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za+ rodinu Kozlovu, Šafrovu, Suchánkovu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiny Šénovy, Lekešovy a Uherkovy, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za živé a + členy živého růžence

Dnes na Boží hod velikonoční se koná sbírka určená na kněžský seminář v Olomouci.
Dnes a zítra po hrubé mši svaté do 12.00 hod. budu podávat svaté přijímání.
Dnešní všechny mše svaté a zítra mše svatá v 9.00 hod. budou vysílané živě přes internetové
stránky farnosti.
Ve čtvrtek a v pátek od 9.00 hod. budu navštěvovat nemocné.
Upřímné Pán Bůh zaplať Josefům za dar na kostel ve výši 3 300,-Kč.
Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na výzdobě kostela. Děkujeme také těm, kteří
přispěli na květinovou výzdobu do Getsemanské zahrady a k Božímu hrobu. Dále zpěvákům s
paní varhanicí, akolytům, ministrantům, kostelníkům. Ať Vás Kristus zmrtvýchvstalý naplňuje
radostí, žehná Vám a odmění Vaši ochotnou službu.
V sobotu v 12.00 hod. hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele ve Štítné nad Vláří
Marek Macků bydlící ve Sv.Štěpáně a Barbora Hrnčiříková bydlící ve Štítné nad Vláří. Kdo by
věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila k právoplatnému uzavření svátosti
manželství, ať to oznámí na faře.
Ve středu v 15.00 hod bude pohřeb zemřelého pana Aloise Hořáka z Bylnice. Ve čtvrtek v 15.00
hod. bude pohřeb zemřelé paní Jany Maňákové ze Sidonie. Prosme v modlitbě za naše
zemřelé: Odpočinutí věčné dej jim ó Pane…
Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli k důstojnému rozloučení s Otcem Stanislavem
MIC. Děkuji chrámovému sboru a varhanicím, muzikantům, ministrantům, starostům, ženám,
které připravili občerstvení a všem za modlitbu za Otce Stanislava MIC.

