FARNOST MORAVSKÁ NOVÁ VES
Farní kostel SVATÉHO JAKUBA

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

Den

29.4.

PONDĚLÍ

30.4.

ÚTERÝ

1.5.

STŘEDA

2.5.

ČTVRTEK

3.5.

PÁTEK

4.5.

SOBOTA

5.5.

NEDĚLE

Liturgické slavení / Intence

Čas

Pozn.

Svátek Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
15:30 Pohřební mše svatá a poslední rozloučení s Janem Zugárkem
18:00

Za + Miloslava a Marii Mazuchovy a rodiče

TÝNEC

HRUŠKY
18:00 Za Jana a Ludmilu Jakubíčkovy a Marii Majerovu
19:00 Za pokoj a víru v rodině
MNV: SLAVNOST POSVĚCENÍ CHRÁMU SV. JAKUBA (posvícení)
18:00 Za Josefa Zugara a celou rodinu
Svátek Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
19:00 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
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
HRUŠKY
8:00 Za + rodinu Blažejovu a Maňkovu
Za
farníky
9:15
TÝNEC
10:30 Za Marii Karasovu a +++

Příležitostná oznámení k 28. 4. 2019:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

O Velikonocích se do fondů oprav kostelů a fary vybralo celkem 23.950,- Kč (MNV 9.200,-, Hrušky
7.550,- Kč a Týnec 7.200,- Kč). Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.
Veliké poděkování patří všem, kdo pomohli s opravou kříže u kostela (Martin Kvasnovský, Radek Hűbl,
Hynek Jakubíček, Rostislav Silný a Jan Tuček), jako i těm, kdo připravili pohoštění ke včerejší
slavnosti.
Májové pobožnosti budou bývat ve farním kostele v MNV: pondělí, středa a pátek – po mši
svaté, v Týnci v úterý a v Hruškách ve středu, vždy 15 min. přede mší svatou.
V úterý v 19:00 hod. zveme všechny, kdo by chtěli pomoct s přípravou a organizací 5. Farního
dne, na organizační setkání, které se uskuteční v 19:00 h. v knihovně Obecního úřadu v Týnci.
První pátek: farní kostel - 19:00 hod. mše svatá + adorace za farnost. Přede mší svatou se
členové modlitby „živého růžence“ společně pomodlí růženec. Začátek v 18:30 hod.
V sobotu ráno v 7:45 hod. prosím všechny ženy z MNV, které pomáhají s úklidem fary a chtěli by
i nadále vykonávat tuto službu, aby přišly na krátké setkání na faru.
V sobotu ráno v 8:30 hod. se na faře uskuteční další přípravné setkání katechumenů a biřmovanců,
kteří se připravují k přijetí svátosti křtu, svatého přijímání nebo biřmování.
Všechny ministranty, kteří nám pomáhali liturgickou službou o Velikonocích, zveme na „Pizza párty“,
která se uskuteční v sobotu odpoledne od 14:00 hod. na faře.

Na první sobotu v měsíci jste 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, kteří pečují o naše kostely.
Odjezd poutníků na Hostýn bude ve středu 8. 5. z Týnce a Hrušek v 7:00 a z MNV v 7:10. Mše sv.
bude pro nás začínat v 11:15 hod. Přede mši svatou se můžeme pomodlit pobožnost křížové cesty. A
protože se dva lidé odhlásili, v autobusech máme ještě dvě volná místa.

