Oznamy na Svatý týden a dobu velikonoční - do neděle 21. dubna 2019
Dnes je neděle Květná. Příprava na první svaté přijímání nebude.
V úterý v 15:00 hodin se při mši svaté v Počenicích rozloučíme se + paní Jiřinou Pěnčíkovou.
Obřady Velikonočního Tridua jsou ve všech farnostech; sledujte, prosím, pořad bohoslužeb.
Velký pátek je den přísného postu.
Od Velkého pátku do vigilie zmrtvýchvstání bude možnost přispět dary na Boží hrob v
Jeruzalémě. Pokladnička bude u Božího hrobu.
Příští neděli je. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÄNĚ . Při mši svaté budu žehnat pokrmy.
Sbírka příští neděle je určena na Kněžský seminář. Mše svatá ve Věžkách bude v 18:00 hod..
Křížové cesty v našich farnostech budou jako minulý týden až do Velkého pátku.
Modlitby matek budou v úterý v 17:30 hod .na faře., modlitby otců v tomto týdnu nebudou.
V zákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsících duben, květen a červen t.r
Pokladničky postní almužny odevzdejte, prosím, dnes do zákristie
Farní výlet pro děti a dospělé bude letos 4. května; – Dopoledne se zúčastníme diecézní pouti
ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále sv. Václava v Olomouci, odpoledne se pak půjdeme podívat
do ZOO na Sv. Kopečku nebo podle Vaší volby na zahradní železnici., případně do květinových
pavilonů v olomouckém parku. Přihlašujte se, prosím, u mne.
Mé velké poděkování patří 4 ženám a 3 mužům, kteří se zúčastnili předvelikonočního úklidu
kostela. Je to úžasná postní oběť, které si Pán jistě váží a odměňuje ji, Je jen smutné, že se této
služby zúčastňují převážně jen ti stejní farníci, i když mají doma neméně tolik práce jako ti
ostatní. O to větší jim patří můj dík. Budu na ně zvláště vzpomínat při mši svaté. Pán Bůh jim
odplať tuto obětavou službu.
Vzadu v kostele je připraven arch k zapisování na „stráž u Božího hrobu“
Křížová cesta - Rataje

