Den

Neděle
15.5.

Pondělí
16.5.
Úterý
17.5.
Středa
18.5.

Pořad bohoslužeb ve farnostech KOMŇA a STARÝ HROZENKOV
v době od 15.5. do 22.5.2022
Liturgická oslava
Hodina
Bohoslužba

5. neděle velikonoční

Svátek sv. Jan Nepomuk, patron
Čech (červená)

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

Za + rodinu Šišlákovou, duše v očistci
a BP pro rodinu Juračkovou a Drndovou
Za + rodinu Adámkovou, Matějíčkovou,
Zemanovičovou, duše v očistci
a BP pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Miklišovou, Nejedlíkovou
a Vráblikovou
Za + rodiče Šopíkovi, + rodiče z obou stran
a BP pro živou rodinu

18:00
(SH)

Za + Františka a Marii Michalčíkových,
duše v očistci a ochranu PM pro celou ž.rodinu

Čtvrtek
19.5.
Pátek
20.5.
Sobota
21.5.

15:00
Za farníky
(KO)
Sv. Klement M. Hofbauver,
18:00
Za + manžela Milana a + rodiče Lebánkovi,
(bílá)
(SH)
+ švagra Libora a BP pro živou rodinu
7:30
Za BP pro nepřátelé rodiny
(SH)
7:30
Za + Vladimíra Hodulíka,
(SH)
jeho + rodiče a duše v očistci
Neděle
6. neděle velikonoční
9:00
Za + Františka a Otýlii Juříkových
22.5.
(KO)
a BP pro celou živou rodinu
10:30
Za + rodiče Pavlu a Josefa Michalčíkových,
(SH)
+ manžela Jaroslava a BP pro živou rodinu
Služme Pánu s radostí!
* (SH+KO) Děkuji za úklid a výzdobu kostela k dnešní 5. neděli velikonoční. Sbírka na křesťanská media
činila v minulou neděli ve SH 3.162,- Kč a v Komni 1.481,- Kč. Všem dárcům Pan Bůh zaplať.
* (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.
* (SH) Prosím obětavé lidí, aby přišli ve středu ráno (18.5. – v 8.00 hod.) na úklid fary před 1. sv. přijímáním,
které se bude konat v neděli 29.května. Předem Pan Bůh zaplať.
* (SH) V sobotu (21.5.) bude v 10.00 křest dětí Patricie a Davida Michalčíkových. Také v 11.00 hod. uzavřou
církevní sňatek Richard Jurásek z Březové a Gabriela Gabrhelová ze Starého Hrozenkova. Kdo by věděl o
nějaké překážce, ať to hlásí na farním úřadě. Vyprošujme jim hojnost Božího požehnání
na společné cestě životem.
*(SH+KO) Oblastní Charita Uh. Brod zjišťuje, jaké jsou možnosti ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny. Tato forma
pomoci pro lidi na útěku na území našeho děkanátu je stále potřebná! Pro více informací volejte pracovnici Charity
Uherský Brod Janu Borákovou 739 547 620.“
* (SH) V sobotu (21.5.) bude v 18.00 hod. májová pobožnost na Rackové.

www.staryhrozenkov.cz/farnost; Mobil: +420 731 751 091

P. Bohumil Svítok,
duchovní správce

