FARNOST MORAVSKÁ NOVÁ VES
Farní kostel SVATÉHO JAKUBA

a filiální kostely: Stětí sv. Jana Křtitele v Týnci
Sv. Bartoloměje v Hruškách
Datum

Den

1.4.

PONDĚLÍ

2.4.

ÚTERÝ

3.4.

STŘEDA

4.4.

ČTVRTEK

5.4.

PÁTEK

6.4.

SOBOTA

7.4.

NEDĚLE

Liturgické slavení / Intence

Čas

18:00

Za Ludmilu Hluchou a manžela

18:00

Za rodiče Kotlaříkovy a celou rodinu

16:30
18:00

Za + Evu Šeligovou
Za rodinu Jančálkovu a na celý úmysl dárce

16:00

Pohřební mše sv. a poslední rozloučení s Františkem Helešicem

Pozn.

TÝNEC

HRUŠKY

17:00 Za členy živého růžence a za ty, kdo se modlí za kněze
Poutní mše svatá k Panně Marii Pomocné v Týnci - patronce Podluží
TÝNEC
17:45 Za zachování víry na Podluží a na úmysly všech poutníků
5. NEDĚLE POSTNÍ
HRUŠKY
8:00 Za Boží pomoc a dary Ducha Svatého při maturitě
9:15 Za farníky
TÝNEC
10:30 Za dožitých 70 let života

Příležitostná oznámení k 31. 3. 2019:
•

•
•
•
•
•
•
•

Následující neděli vykonáme sbírku do fondu PULS (bude to první část – zálohová sbírka).
Každý věřící nad 18 let by měl dle výpočtu biskupství v této sbírce přispět na církev
částkou 280,- Kč, a to na podporu pastorace a kněží. Prosíme proto o vaši vstřícnost.
Minulý rok jsme ve farnosti vybrali jenom 42.100,- Kč.
(V MNV: 97,- Kč/osoba, Hrušky: 171,- Kč/osoba a Týnec: 127,- Kč/osoba).
(Celková částka, kterou farnost odvedla na biskupství v roce 2018, byla 127.039,- Kč)
Dnes odpoledne v 15:00 hod. jste srdečně zváni na faru na povídání a prezentaci fotek ze
Světového setkání mládeže se Svatým Otcem v Panamě.
V pátek odpoledne prosím také o pomoc při jarní úpravě okolí našeho farního kostela a
fary k Velikonocům. Brigáda začne ve 14:30 hod.
První pátek: farní kostel - 17:00 h. mše svatá, před ní, v 16:30 h. společná modlitba růžence.
Na první sobotu v měsíci jsme také zváni na pouť do Týnce k Panně Marii Pomocné patronce Podluží. Mše svatá začíná v 17:45 hod., přede mší svatou se pomodlíme růženec.
Zvláště jsou tentokrát zváni všichni ministranti.
Otcové biskupi Vojtěch a Pavel zvou opět všechny mladé na Diecézní setkání mládeže,
které proběhne v sobotu 13.4. Začátek v 8:30 v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.
Na pouť na Hostýn je v autobusech volných posledních 11 míst. Můžete se přihlásit v sakristii.
Naposledy prosíme o pomoc v hlasování v soutěži o „Nejlépe opravenou kulturní památku
Jihomoravského kraje“ v roce 2018. Pokud byste chtěli podpořit naše dílo, můžete poslat
hlas prostřednictvím SMS ve tvaru: HLA PAMATKY 20 na číslo: 736 301 599 do tohoto
pátku. Naše farnost se nachází na druhém místě se ztrátou 170 hlasů na prvního!

