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OHLÁŠKY
/z neděle 17. 4. 2022 – Slavnost ZMRTVÝCHVTÁNÍ PÁNĚ /
Hudba a zpěv při velikonočních bohoslužbách v Bánově: Bílá sobota (Velikonoční vigilie) Bánovská
schola. Boží hod Velikonoční DH Bánovjanka. Velikonoční pondělí Pavla Vystrčilová.
Tuto neděli bude sbírka na Kněžský fond a na závěr mše sv. také požehnání pokrmů.
V případě příznivého počasí bude tuto neděli po mši sv. v Suché Lozi Farní kavárna – příležitost setkat
se a popovídat si před kostelem při drobném občerstvení. Káva a čaj budou připravené, pokud byste
chtěli přispět něčím drobným na zub, přineste to v sobotu před bohoslužbou do učebny. Děkujeme a
srdečně zveme.
Ve středu 20. dubna v 19 hod. bude na faře v Uherském Brodě přednáška Mgr. Miroslava Vaškových,
Ph.D. Archeologické nálezy v Uherském Brodě. Jste srdečně zváni.
Úklid v kostele v Suché Lozi má v příštím týdnu skupina číslo 2.
Příprava na biřmování pokračuje ve čtvrtek v Suché Lozi a v pátek v Bánově, vždy po mši sv.
Pohřeb zemřelého P. Josefa Červenky bude v sobotu 23. dubna 2022v 14:30 v Újezdci.
Příští neděli bude v naší farnosti sbírka na primice.
V pátek začala Novéna k Božímu milosrdenství, příští neděli je Svátek Božího milosrdenství. Tento den
spojil Ježíš při zjeveních s. Faustýně Kovalské s velkými přísliby. Mimo jiné ji řekl: V tento den, je
otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milosrdenství vylévám do duší, které se ke zdroji mého
milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění
vin a trestů; v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milost; ať se žádná duše
nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jako šarlat. (699)
O neděli Božího Milosrdenství je také možno získat plnomocné odpustky při splnění tří obvyklých
podmínek (1. svátost smíření + nemít zalíbení v hříchu /zpověď platí i během týdne/, 2. sv. přijímání,
3. modlitba na úmysl sv. Otce). Čtvrtou podmínkou je zúčastnit se pobožnosti k Božímu milosrdenství,
nebo se v kostele pomodlit Otčenáš + Věřím + invokaci: Ježíši, důvěřuji ti.
Příští neděli 24. dubna bude v Suché Lozi žehnání polí s průvodem ke kapli sv. Petra a Pavla. Cestou se
pomodlíme růženec a u kaple litanie. Začátek v 14:30 hod. na rozcestí ke kapli.
Farnost Uherský Brod srdečně Vás zve na promítání filmu JEŽÍŠ v neděli 24. 4. 2022 v 18 hodin na faře
v Uherském Brodě.
Národní pochod pro život bude v sobotu 30. dubna 2022 v Praze. Podrobnosti na plakátku.
Na stolku pod kůrem jsou brožurky: Ježíši, důvěřuji Ti a obrázky Božího Milosrdenství za dobrovolný
příspěvek.
Velké poděkování všem, kteří přispěli k oslavě Ježíšova zmrtvýchvstání v našich kostelích zpěvem či
hudbou, výzdobou, úklidem, jakoukoliv službou a také všem, kteří podporují společné dílo farnosti
svou prací, příspěvky do sbírky, ale také svými modlitbami, či oběťmi.
Všem také přejeme požehané proživí Velikonočních svátků, radost a naději od Vzkříšeného Pána a
dar zdraví!

