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Ohlášky neděle Zmrtvýchvstání
1.4.2018
Zmrtvýchvstání
Páně

1.4

ne

2.4

po pondělí
velikonoční

3.4

út

4.4

st

7.00 za živou a + rodinu
za + manžela, Boží požehnání pro celou rodinu a za duše
8.45
v očistci
18.30 za živou a + rodinu Veselkovu
Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života, za živou a
7.00
+ rodinu a za duše v očistci
8.45 za živou a + rodinu a duše v očistci
18.00 za + manžela, dvoje rodiče a duše v očistci
18.00 za živou a + rodinu

5.4

čt

sv. Vincence
Ferrerského

6.4

pá

1.pátek

7.4

so

sv. Jana Křtitele
de la Salle

8.4

ne

2.neděle
velikonoční

18.00 Ponětovice
15.00 pohřeb p. Marie Tesařové z Jiříkovic
za Annu Jelínkovu, dvoje rodiče a za zemřelé, na které
18.00
nikdo nepamatuje
za + manžela, za dar víry pro děti a jejich rodiny a za duše
7.30
v očistci
za + rodiče Drlíkovy a Klouparovy a za dar víry a zdraví pro
7.00
živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 40 let manželství a za živou
8.45
rodinu
18.30 za farníky

 Tento čtvrtek 5. 4. bude obvyklé setkání mladých "Youngsters". Proběhne od 19h
na faře v 1. patře, více informací na facebooku.
 V pátek bude od 17h. pravidelná prvopáteční adorace, zakončená společnou
modlitbou a požehnáním. V sobotu v 6.45 jste zváni na společnou modlitbu živého
růžence. V Jiříkovicích bude v 7.30 pravidelná pobožnost 1.soboty.
 V sobotu v 15.00 bude 1.sv.zpověď dětí. Ke sv.zpovědi jsou zváni i rodiče. Pokud
jste delší dobu nebyli, dejte svým dětem dobrý příklad. Po zpovědi jsou děti,
rodiče i kmotři zváni setkání na faru. Prosím rodiče, aby připravili něco
jednoduchého k občerstvení a přinesli do sálu.
 Příští neděli budou křtiny – Laura a František Puttnerovi ze Šlapanic.
 V pátek v 19h se v Újezdě koná velikonoční varhanní koncert, plakátek je na
nástěnce a na webu.
 Pro katechety je k vyzvednutí Nezbeda.
 Během postní doby jsme byli prostřednictvím Božího slova zváni k modlitbě,
půstu a milosrdenství. Postní pokladničky, které jste si na začátku postu rozebrali,
poneseme v obětním průvodu příští neděli. Přineste si je s sebou. Za všechny Vaše
dary upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 Chci poděkovat všem, kdo jste přispěli ke krásnému průběhu letošních velikonoc,
zvláště Rudovi Staňkovi, akolytům, ministrantům, květinářkám, kostelníkům,
chrámovému sboru a všem, kdo jste jakkoli pomáhali.

