Pořad bohoslužeb
od 1. 5. do 8. 5. 2022
Den
Ne
1.5.

Liturgická
oslava

Hod. Úmysl mše sv.
8:00

Za Marii Varmužovou, rodiče a duše v očistci,
s prosbou za dar zdraví a ochranu P. Marie pro
celou rodinu

10:00

Za farníky, zvláště za děti, přistupující
k 1. sv. přijímání
Za Rostislava Šťastného, rodiče, sestru a švagra
a za Boží ochranu, dary Ducha Svatého a ochranu
P. Marie pro živou rodinu

3. neděle
velikonoční

Po
2.5.

památka sv. Atanáše,
biskupa a učitele
církve

19:00

Út
3.5.
St
4.5.
Čt
5.5.
Pá
6.5.

svátek sv. Filipa
a Jakuba, apoštolů

6:45

So
7.5.
Ne
8.5.

památka sv. Jana
Sarkandra, kněze
a mučedníka

4. neděle
velikonoční
(Kulturní dům)

19:00

Za rodinu Kyněrovu a Sabáčkovu a Boží požehnání
a ochranu pro živou rodinu

19:00

Za + Jiřinu Maradovou a Josefa Slezáčka od
ročníku 1939

19:00

Za farníky

7:00

Za živé a + členy Živého růžence

9:00!! Za Marii a Miloslava Pecháčkovy, s prosbou za Boží
požehnání pro živou rodinu
19:00

Po
9.5.
Ministranti: Václav Varmuža,
Lukáš Kůřil, Petr Martykán

Za Ludmilu Bábíčkovu a Boží požehnání pro celou
rodinu
Úklid kostela: Marie Výletová, MUDr. Miroslava
Neduchalová, Lenka Gajdová, Jarmila Košuličová,
Jarmila Řiháková, Ludmila Synková

Ohlášky:
Od 2. května po dobu asi 2 měsíců budou probíhat opravy kostela. Kostel proto
bude uzavřen. Mše sv. budou bývat v neděli v sále kulturního domu, ve všední den na
faře, pohřby venku na hřbitově nebo v jiném kostele (podle dohody s pozůstalými), křty
se odloží na dobu po opravách.
➢ Pravidelná návštěva nemocných proběhne ve čtvrtek 5.5. ve Svatobořicích
a v pátek 6.5. v Mistříně.
➢ V měsíci květnu budou bývat májové pobožnosti v pondělí, středu a pátek na
faře. V neděli tentokrát nebudou. Je možné se zapsat k vedení této pobožnosti.
➢ Příští neděli se koná sbírka na křesťanská média.
➢

