8.00
9.30
30. 4.
11.00
18.30
1. 5.
2. 5.
3. 5.

3. neděle velikonoční
Za rodiče Rázlovy, syna, snachu a duše v očistci
Za rodiče Wasserbauerovy a syna Vojtěcha
Stříbrné Hory
Za farnost

7.30
Památka sv. Atanáše, biskupa
18.30 Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence
Svátek sv. Jakuba a Filipa, apoštolů
7.30
18.30 Nové Dvory

4. 5.

18.30 Za nová i stávající duchovní povolání

5. 5.

18.30 Za Lukáše Lehrla
Památka sv. Jana Sarkandra
7.00 Za farnost
4. neděle velikonoční
8.00 Za Josefa Doležala, rodiče, sestru Marii a Josefa
Landsmana
9.30 Za Stanislava Močubu, rodiče a sourozence
11.00 Žižkovo Pole
11.00 Stříbrné Hory
16.00 Dolní Jablonná (poutní mše svatá)
18.30 MŠE SVATÁ NEBUDE

6. 5.

7. 5.

Dnes bude v 11:00 pokřtěn František Tonar. V 17:30 budou litanie
k NSJ a požehnání.
Odjezd na Hostýn zítra 5.45 z aut. nádraží, návrat po 19. 00.
Ve čtvrtek bude po mši svaté krátká adorace za nová duchovní
povolání; v 19.30 pak biblická hodina na faře.
V pátek bude v 15.00 modlitba Korunky, v 17:30 adorace před NSO
a možnost svátosti smíření. Vzhledem k organizaci letních literárních dílen
Ars poetica odjedu v pátek odpoledne do Prahy a vrátím se v sobotu
večer. Z toho důvodu nebudu mít v pátek mši svatou a nebudu zpovídat.
Prosím tedy, kdo byste potřebovali, využijte úterý a čtvrtek. Děkuji.
Příští sobotu se nebude konat jarní úklid kostela, proběhne až po
letních pracích na odvlhčení kostela.
Příští neděli bude sbírka věnována na bohoslovce. V 16:00 jste zváni
na poutní mši svatou v Dolní Jablonné s otcem biskupem Kajnekem.
Večer není mše svatá ani májová!
Zvu ministranty na ministrantské setkání v Dobrušce 27. 5. Dopravu
nějak zajistíme. Prosím přihlašujte se do 7. 5. děkuji.
Vezměte si farní list popřípadě dětskou přílohu.
Od pondělí 1. 5. budou májové pobožnosti, v nichž vzýváme
o ochranu a pomoc svou duchovní matku Pannu Marii. Májové se budeme
modlit každý den v 18.00, v neděli v 17.30 se svátostným požehnáním.
Děti mohou přispět svým dílem, je pro ně připraveno snažení.

Děkuji vám za vaše modlitby, výzdobu kostela, úklid farních prostor,
příspěvky do sbírky, i ostatní služby, do kterých jste se zapojili. Bůh vám
oplať.

