Pořad bohoslužeb ve farnosti Vlachovice
od 26. 6. 2022 do 3. 7. 2022
Ne

Za + Pavla Moronga, celou + rodinu a Boží
požehnání pro živou rodinu

13. neděle v mezidobí 8.45

26.6.
Po

10.30

Za farníky

17.00

Za + Ladislava Fojtů, rodiče z obou stran, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

27.6.
Út

Památka sv. Ireneje,
Biskupa

-

28.6.
St

Svátek Petra a Pavla, 17.00
apoštolů

Za + Josefa Novosada, manželku, dceru a celou +
rodinu Novosadovu

Svátek výročí
posvěcení katedrály

7.00

Za + rodiče Šomanovy, jejich děti, snachu, zetě,
pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro živé
rodiny

První pátek v měsíci

17.00

Za + Annu Šimkovu (1. výročí), manžela a syna

29.6.
Čt
30.6.
Pá
1.7.
So

Sobotní památka
Panny Marie

- Mše sv. není, začíná prázdninový pořad
bohoslužeb v naší farnosti

2.7.
Ne
3.7.

14. neděle v mezidobí 8.45
10.30

Za + Aloise Fryzelku (nedožitých 90. let) a dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky

 28. červen 1996 + P. Vojtěch Slouka, který působil v naší farnosti v letech 1977-1980
 Na tento týden připadá první pátek v měsíci, v 16.00 hod. adorace a večerní mše sv.
 Autobus na poslední mši sv. s otcem arcib. Janem se ruší pro nedostatek zájemců, mnozí
používají vlastní dopravní prostředek - informace jsou ve vývěsce nebo v sakristii...
 Dne 11. července - v pondělí - se uskuteční pouť na Svatý Hostýn, zapisujte se u
pí Aleny Hověžákové
 Minulou neděli se při sbírce na opravy vybralo 12.435,- Kč, všem dárcům Pán požehnej
 Začíná prázdninový pořad bohoslužeb v naší farnosti, kněží se v rámci dovolených
vzájemně zastupují – od 1. července jsou bohoslužby - neděle zůstávají, dále jen budou
večerní mše sv.: v pondělí, ve středu a v pátek v obvyklých hodinách.
 Kdo by měl zájem o třešně z farního stromu na zahradě, můžete si všechno obrat a přeji
dobro chuť...., já na to nestačím a nerad, aby to shnilo... díky..
 Seriál pro děti – Vlčí baťůžek – viz www.farnostvlachovice.cz

