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Prosím, Otče, aby byli jedno, jako my jsme jedno. 

Aleluja. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Neděle – 28. května 

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8:30 Za +Jaromíra Pítra (644) 

Pondělí – 29. května  7:00 
Za +Jindřicha Macíčka, manželku, syna  

a vnuky (505) 

Úterý – 30. května  7:00 
Za +Ludmilu Černochovou a duše 

v očistci (69) 

Středa – 31. května Svátek Navštívení Panny Marie 
14:30 Pohřeb: Za +Rudolfa Matýska (613) 

18:00 Za +Josefa Hoďáka a rodiče (423) 

Čtvrtek – 1. června Památka sv. Justina, mučedníka 
7:00 Za nemocnou osobu (173) 

14:30 Pohřeb: Za +Aloise Jeřábka (491) 

Pátek – 2. června 1. pátek v měsíci 18:00 Za živou a +rodinu Černochovu (634) 

Sobota – 3. června 
Památka sv. Karla Lwangy  

a druhů, mučedníků 18:00 
Za +Josefa Macha, rodiče Machačovy,  

tři syny a dceru (267) 

 

Neděle – 4. května 

 

SLAVNOST  

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 8:30 
Za ++rodiče Mičkovy, Macháčovy, 

vnučku Evu a duše v očistci (468) 

 

 

1. Dnešní sbírka je určena na televizi Noe. 

2. Dnes bude májová pobožnost ve 14 u kaple Panny Marie Bolestné. 

3. Mešní úmysly na druhé pololetí letošního roku si můžete zapisovat na faře (nejlépe po mších svatých). Zbývají 

ještě volné úmysly večerních mší v říjnu a v listopadu. 

4. Tento týden je první pátek v měsíci. Dopoledne bude návštěva starších a nemocných farníků, od 17 bude tichá 

adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke zpovědi, kolem 17:50 bude pobožnost k Božskému Srdci. 

5. Příležitost ke zpovědi je před každou mší svatou ve všední dny a v soboty od 17. 

6. Květen je měsícem zasvěceným Panně Marii. V pondělí, úterý a ve středu se budeme modlit litanie k Panně 

Marii po mši svaté. 

7. Příští neděli bude slavnost Seslání Ducha svatého, která je posledním dnem velikonoční doby. Kdo ještě  

nepřistoupil letos k velikonoční zpovědi, má několik dnů, aby to udělal. 

8. Příští neděli bude sbírka na diecézní Charitu. 

9. 11. června bude v naší farnosti 1. svaté přijímání. 

10. 9. června v rámci Noci kostelů vystoupí v našem kostele pěvecky sbor Ondráš. Pokud by někdo chtěl pomoct 

s přípravou malého občerstvení pro zpěváky, ať kontaktuje p. Janu Pítrovou anebo p. Janu Šnerchovou.  

11. Od 3. do 9. července se bude konat 10. diecézní pěší pouť z Opavy na Velehrad, na kterou organizátoři zvou 

každého, kdo chce na 150 kilometrové cestě přes Slezsko a Moravu prožit duchovní cvičení ve společenství 

mladých z celé naší diecéze. Další informace najdete na plakátku, který je v předsíni našeho kostela. 


