FARNOST MORAVSKÁ NOVÁ VES
Farní kostel SVATÉHO JAKUBA

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

Den

6.5.

PONDĚLÍ

7.5.

ÚTERÝ

8.5.

STŘEDA

9.5.

ČTVRTEK

10.5.

PÁTEK

11.5.

SOBOTA

Liturgické slavení / Intence

Čas

Pozn.

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
18:00

Za Marii Strakovu

Farní pouť na Hostýn

7:00
19:00
8:00

Za + Leopoldinu Paulíkovou
Za Veroniku Zugárkovu a rodiče
Za otce Mariána: za dar zdraví a Božího požehnání

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
12.5.

NEDĚLE

8:00
9:15
10:30

Za farníky
Za Františka Bačíka
Za Cyrila a Annu Benešovy a rodiče

TÝNEC
HRUŠKY

Příležitostná oznámení k 5. 5. 2019:
•
•

Dnes končí v naší farnosti sbírka cukrovinek, ve které jste se mohli rozdělit se
sladkostmi a darovat je dětem ze sociálně slabších rodin.
V tomto týdnu nebudou ani v MNV ani v Týnci a Hruškách dětské mše svaté.

•

Májové pobožnosti bývají 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.

•

Odjezd poutníků na Hostýn bude ve středu 8. 5. z Týnce ze zastávky autobusu v 7:00 hod.,
z Hrušek od zastávky v 7:00 hod. a z MNV od hlavní křižovatky v 7:10 hod. Mše svatá bude
pro nás začínat v 11:15 hod. Přede mši svatou se můžete pomodlit pobožnost křížové cesty.
Kdo by si chtěl vzít na starost pobožnost křížové cesty, může se do pondělí nahlásit na faře.
V pátek 10. 5. v 17:00 hod. se na faře uskuteční setkání všech, kdo nám budou pomáhat
s přípravou a organizací již 5. farního tábora (zvláště všichni vedoucí a kuchařky).
Následující neděle je 4. Velikonoční a je to „Neděle Dobrého pastýře“. Tuto neděli se
uskuteční již 5. farní den, tentokrát v Týnci. Program začne v kostele odpoledne ve 14:00 hod.
společnou pobožností za farnost. Jako vždy prosíme šikovné hospodyňky a kuchařky, které
budou chtít čímkoli přispět, aby své výrobky přinesly do 13:45 hod. ke kulturnímu domu. Svými
kuchařskými výtvory se také můžete zapojit do soutěže o „Nejchutnější sladký koláč nebo
koláček“. Vinaři můžou také donést něco z darů země. Pro muže i pro děti budou připraveny
zajímavé soutěže, otevřena bude věž kostela a po pobožnosti budeme žehnat dopravní
prostředky (auta, motorky, kola, kočárky…). Pro všechny bude připraveno občerstvení.

•
•

