Pořad bohoslužeb ve farnostech KOMŇA a STARÝ HROZENKOV
v době od 8.5. do 15.5.2022
Den

Liturgická oslava

Neděle
8.5.

4. neděle velikonoční

Pondělí
9.5.
Úterý
10.5.
Středa
11.5.
Čtvrtek
12.5.
Pátek
13.5.
Sobota
14.5.

Panna Marie Fatimská
(bílá)
Svátek sv. Matěje, apoštola
evangelisty (červená)

Hodina
7:30
(SH)
9:00
(KO)
10:30
(SH)
18:00
(SH)

Bohoslužba
Za + Floriána a Annu Vaculíkových
a BP pro celou živou rodinu
Za + rodiče Josefa a Evu Mlčůchovi,
3+ syny a duše v očistci
Za + P. Rýpara, P. Gorčíka, P. Michalčíka,
P. Josefíka, P. Zapletala, P. Zlámala a P. Pelce
Za + Marii Panákovou, její + rodiče a bratry
Emila a Josefa a dar zdraví pro živou rodinu

18:00
(SH)

Za + rodiče, jejich + děti a vnoučata
a za ochranu a Boží pomoc pro živou rodinu

15:00
(KO)
18:00
(SH)
7:30
(SH)
7:30
(SH)
9:00
(KO)

Za farníky
Za + Karla Lacinu, sestru Marii, rodiče
Lacinovi a Michalčíkovi a duše v očistci
Za + Kamila, Antona a kamarády

Za + rodinu Šišlákovou, duše v očistci
a BP pro rodinu Juračkovou a Drndovou
Neděle
5. neděle velikonoční
Za + rodinu Adámkovou, Matějíčkovou,
15.5.
Zemanovičovou, duše v očistci
a BP pro živou rodinu
10:30
Za živou a + rodinu Miklišovou, Nejedlíkovou
(SH)
a Vráblikovou
Služme Pánu s radostí!
* (SH+KO) Děkuji za úklid a výzdobu kostela k dnešní 4. neděli velikonoční. Sbírka na potřeby farnosti činila
ve SH 4.143,- Kč a v Komni 2.192,- Kč. Všem dárcům Pan Bůh zaplať.
 (KO+SH) Náhradní termín (z minulého týdne pro nemoc paní Mahdalové) třetí přípravy pro děti
k 1. sv. přijímání bude tento čtvrtek (12.5.) a následně čtvrtá příprava jejich rodičů se koná v pátek (13.5.)
v 16.00 hod. v Komni a v 18.00 hod. na faře ve SH.
* (SH) V sobotu (14.5.) bude v 18.00 hod. májová pobožnost v kapli Panny Marie na Žítkové.
* (SH+KO) V úterý (17.5.) pojedeme spolu s farnosti Bánov na Farní pouť na Sv. Hostýn. Cestou zpět se
zastavíme v novodobém kostele sv. Václava v Sazovicích u Zlína. Cena na osobu činí 200,- Kč. (uklízečky a ti,
kteří se angažují pro kostel 100,- Kč.) Odjezd autobusu bude v 7.00 od OÚ v Komni; v 7.15 ze Žítkové a 7.30
z točny ve SH, Předpokl. návrat by byl kolem 18.00 hod. Přihlášení je možné v sakristii s příslušnou částkou na
osobu.

P. Bohumil Svítok, duchovní správce
www.staryhrozenkov.cz/farnost; Mobil: +420 731 751 091

