
 

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
17. 4. - 23. 4. AD 2022 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
17 NE 

 
7.30 
9.00 

10.30 

Za + Andělu a Petru Křekovy, + rodiče Naništovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + rodiče Ptáčkovy, 2 + dcery a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za farníky 

18 PO  7.30 
 

9.00 
10.30  

Za + syna Vojtěcha Marka, + rodiče Vaňkovy, Markovy, + sourozence, duše v očistci, Boží požehnání 
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
Za + manželku Marii Lysáčkovou, + rodiče z obou stran, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu 
Za farníky 

19 ÚT  18.00 Za + Marii a Františka Florešovy, + Emilii a Aloise Kosovy, Františku Molitorovou a Boží požehnání pro 
živou rodinu 

20 ST 18.00 Za + rodinu Fojtíkovu, Šenkeříkovu, Chovancovu, Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu 

21 ČT 18.00 Za + Miloslava a Zdeňku Dostálovy, + Václava a Anežku Oklešťkovy 

22 PÁ 18.00 Na poděkování za společných 50 let života Aloise a Anny s prosbou o Boží požehnání do dalších 
společných let 

23 SO 7.30 Za Miloslava Růžičku, + manželku, dceru, dvoje + rodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro živou 
rodinu 

• Dnes na Boží hod velikonoční se koná sbírka určená na platy kněží. 

• Na Velikonoční pondělí budou mše svaté jak v neděli a v Sidonii bude v 10.30 hod dodatečná mše svatá. 

• Ve čtvrtek v 9.30 hod bude mše svatá ve stacionáři. 

• V pátek v 19.00 hod bude další katecheze pro biřmovance. 

• 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 a varhanicím, 
ministrantům, kostelníkům a těm, kteří se zúčastnili adorace u Božího hrobu. Ať Vás Kristus 
zmrtvýchvstalý naplňuje radostí, žehná Vám a odmění Vaši ochotnou službu. 

• V sobotu hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele ve Vlachovicích Tomáš Strnka bydlící 
v Brumovně a Monika Šánková bydlící ve Vlachovicích. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která 
by bránila k právoplatnému uzavření svátosti manželství, ať to oznámí na faře. 

• Matice Svatohostýnská a duchovní správa na Svatém Hostýně zvou na sobotu ochotné brigádníky na 
úklid dřeva po těžbě. Zájemci ať se hlásí u pana Miroslava Ďulíka (tel. 732 349 775) nebo u o. Richarda. 

• Příští neděli v 15.00 hod bude v Nedašově pouť k Božími Milosrdenství. Srdečně zveme. 

• Příští neděli v 15.00 hod v kostele ve Vlachovicích bude sedmé setkání v rámci projektu Amoris Laetitia. 

• V sobotu 30. dubna se uskuteční v Praze Pochod pro život. Můžete se přihlašovat na internetových 
stránkách http://pochodproživot.cz. Na pochod bude vypravený vlak z Bylnice. Odjezd vlaku bude ráno ve 
4.20 hod. 

• Ve dnech 20.-22.května se v Polsku u hrobu našeho zakladatele v Goře Kalvarii uskuteční setkání 
mladých tzv. MARIANKI. Zájemci z řad středoškolské a starší mládeže hlaste se v zákristii. Cena 600,-Kč. 

• Pán Bůh zaplať klepačníkům z Hůrky a z Lůček za dar na kostel ve výši 700,-Kč a 1000,-Kč. 

• Ve čtvrtek v 15.00 hod bude pohřeb zemřelého pana Václava Lysáka z Brumova. Prosme v modlitbě za 
našeho zemřelého: Odpočinutí věčné dej mu ó Pane… 

http://pochodproživot.cz/

