24. března 2019
3. NEDĚLE POSTNÍ
den

liturgická oslava

Neděle
24.3.

3. NEDĚLE POSTNÍ

Pondělí
25.3.

Slavnost Zvěstování Páně

hodina

úmysl bohoslužby

8.00

Za rodinu Zářickou
Za zdárný porod pro dceru
Renatu a její rodinu
Za Zdeňka Zahořanského, a
+ rodiče Věru a Ivana

9.30
17.30
19.00

Na poděkování za dar života,
s prosbou o Boží požehnání a
ochranu Panny Marie

Úterý
26.3.

16.30

Středa
27.3.

16:30

Čtvrtek
28.3.

16:30

Za děti a mladé lidi z našeho
střediska

Pátek
29.3.

16.30

Za + Helenu Husákovou, manžela
a duše v očistci

Sobota
30.3.

7.30

Za + Lea Zlatého

8.00
Neděle
31.3.

4. NEDĚLE POSTNÍ

9.30

Za + rodiče k nedožitým 90.
narozeninám

17.30

Za Janu Ševčíkovou

 Manželské společenství bude dnes v neděli 24.3.2019 od 15 hodin v Don Bosku v baru a
zasedačce. Pokud nebudete mít hlídání, nevadí, vezměte i děti, hlídání bude zajištěno.
 Křížové cesty se v postní době v našem kostele modlíme každý pátek v 15.50 a v neděli
v 16.50 hodin přede mší svatou. Byli bychom rádi, kdyby se ve vedení vystřídalo více lidí.
Texty máme k dispozici v sakristii – tam se také můžete zapsat.
 V pátek 29. března bude náš kostel otevřen od 9,00 do 21,00 hodin, v sobotu 30.3. od
7,00 do 9,00 hodin, v rámci „ 24 hodin pro Pána“, jak doporučuje papež František.
V tento čas bude možno v kostele adorovat, přijmout svátost smíření nebo pohovořit
s knězem, který tam bude celou dobu přítomný.
 Na sobotu 6. dubna 2019 se připravuje výlet pro rodiny s dětmi do Opavy.
 V neděli 7. dubna bude udělováno pomazání nemocných. Před přijetím této svátosti se
doporučuje a předpokládá přijetí svátosti smíření.
 V neděli 14. dubna od 15,00 do 18,00 hodin bude v jídelně možnost velikonočního
tvoření nejen pro rodiče dětmi. Výtvarné odpoledne povede Petra Hořínková.
 Po mši jste zváni na kafe do našeho baru ve středisku.

