5. neděle postní
3. 4. - 9. 4. AD 2022
Liturgický kalendář:
Neděle
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Květná neděle
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7.30 Za + rodiče Františka a Marii Bělejovy, + z rodiny Bělejovy a Hudečkovy s prosbou o Boží požehnání
pro celou živou rodinu
9.00 Za + rodiče Šebákovy, jejich + syny Františka, Josefa, Petra a Boží požehnání pro živou rodinu
10.30 Za farníky
7.30 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 60 let, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu, zdárné narození vnoučka a duše v očistci
18.00 Za + manžela, sourozence, rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
18.00 Za + rodiče Zajačkovy, jejich + rodiče a sourozence z obou stran, duše v očistci, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu Macháčovu a Zajačkovu
18.00 Za + Františka Polácha, + vnučku Michalku Matulovou a Boží požehnání pro živou rodinu
18.00 Za + rodiče Slabíkovy, + sourozence, vnitřní uzdravení a Boží požehnání pro živou rodinu
7.30 Za + manžela Josefa Polácha, jeho + rodiče, sourozence a duše v očistci

Dnes ve 14.00 hod. bude Křížová cesta, kterou povede malá scholka. Příští neděli povedou
biřmovanci.
V pátek srdečně zveme na Nikodémovou noc, která začne po večerní mši svaté do 21.00 hod.
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 12. dubna od 10.00 do 12.00 hod. a od
13.30 do 16.30 hod. Rozpis zpovědí v ostatních farnostech našeho děkanátu najdete na
nástěnce.
V sobotu 30. 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.
Sbírka z minule neděli na potřeby farnosti činila 38.125,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
V sobotu 9. dubna animátoři našeho děkanátu VK zvou mládež na Křížovou cestu. Začátek bude
v 17.00 hod u Envicentra ve Vysokém Poli.
Zítra v pondělí v 15.00 hod. bude pohřeb zemřelého pana Milana Hrabince z Brumova. Prosme
v modlitbě za našeho zemřelého bratra: Odpočinutí věčné dej mu ó Pane…
Matice Svatohostýnská a duchovní správa na Svatém Hostýně zvou na sobotu 9. dubna ochotné
brigádníky na úklid dřeva po těžbě. Zájemci ať se hlásí u pana Miroslava Ďulíka (tel.
732 349 775) nebo u o. Richarda.

