Pořad bohoslužeb
ve farnosti Nový Hrozenkov

v týdnu od 6. května do 13. května 2018

Neděle – 6.5.
Památka
sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka
6. neděle velikonoční

Karolinka

7.30

------------------

------------------

Nový
Hrozenkov

9.15
------------------

Za + Františka Provázka, rodiče, bratra
a Boží požehnání pro celou rodinu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za+Jindřišku a Karla Korytářovy,
syna Karla a rodiče z obou stran
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.00 Za + rodinu Frýdlovu, Chovancovu a duše v očistci
------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15-16 Tichá adorace
Pondělí – 7.5.

Karolinka

18.00 Za + Boženu a Adama Grečnerovy

Úterý – 8.5.
Panna Maria

ve farnosti není sloužena mše svatá

Prostřednice všech milostí

Středa – 9.5.
Čtvrtek – 10.5.
Slavnost
Nanebevstoupení Páně
Pátek – 11.5.
Sobota – 12.5.
Svátek sv. Pankráce

Nový
Hrozenkov
Karolinka

18.00 Za živé a + farníky

Nový
Hrozenkov
Nový
Hrozenkov

18.00 Za + Evžena Orsága, syna Evžena, rodiče Orságovy
a Kořenkovy, tři sourozence a duše v očistci
18.00 Za + Pavla Václavíka, sestru Annu,
rodiče z obou stran, švagry, Josefa a Růženu Žárské
a za celou živou a + rodinu a duše v očistci
7.30 Za + rodiče Anežku a Josefa Dujkovy, snachu,
tři syny a za duše v očistci

Karolinka
Neděle –13.5.
7. neděle velikonoční
Den matek

(ze slavnosti)
18.00 Za + Františka Kašpara, manželku,
sourozence a duše v očistci

------------------

------------------

Nový
Hrozenkov

9.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za děti které přistoupí k prvnímu svatému přijímání
a za jejich rodiny

· Dnes v neděli (6. května) vás zveme do farního kostela od 15 do 16 hodin na tichou adoraci.
· Příští neděli (13. května) nebude sloužena mše svatá v 11 hodin – první sv. přijímání.
· V uplynulých týdnech darovali Bohu známí dobrodinci celkem 5 tis. Kč.
· Z farního plesu byl zisk 23.960 Kč. Všem kdo se zapojili do přípravy plesu děkuji
a všem kdo se plesu zúčastnili děkuji za pěkné společenství. Kdo má zájem o DVD záznam
z plesu nechť prosím kontaktuje Petra Václavíka z Vranče.
· Zveme všechny na májové pobožnosti,
které budou bývat od pondělí do soboty před každou mší svatou.

