
 Ohlášky14.4. 2019 pro farnosti: Velké Losiny, Lou ná  nad Desnou a Sobotínč
Neděle14.4. – KVĚTNÁ NEDĚLE
Velké Losiny 8.15 MS
Lou ná  9.45 MS, Sobotín 10.45 k ížová cesta, 11.15 MSč ř
15.00 – 18.00 Šumperk zpovídání
Pondělí15.4. 
Velké Losiny MS 17.00 hod MS,16.00 adorace  
Úterý16.4. 
Velké Losiny 6.30 MS 
Středa17. 4.
Velké Losiny adora ní  denč
od 12 – 16 hod. adorace16.00 r ženec, 16.30 k ížová cesta, 17.00 MSů ř
ZELENÝ ČTVRTEK 18.4. 
Velké Losiny 17.00 mše sv.
VELKÝ PÁTEK 19. 4. – den přísného půstu
SBÍRKA NA BOŽÍ HROB V JERUZALÉMĚ
V. Los.  16.15 -  k ížová cesta, 17.00 -  liturgie, uct ní k ížeř ě ř
Lou ná  15.00 – k ížová cesta, 15.30 liturgie, uct ní k ížeč ř ě ř
Sobotín 15.00 – k ížová cesta, 15.30 liturgie, uct ní k ížeř ě ř
BÍLÁ SOBOTA 20.4.
K modlitb  u Božího hrobu bude kostel otev en ě ř
Velké Losiny 12.00 – 15.00 hodin, zapište se za lavicemi na hlídání u Božího hrobu
Sobotín         14.00 – 16.00 hodin, zapište se v zákristii na hlídání u Božího hrobu
VIGÍLIE – Velké Losiny 20.00 hod. za pok t néř ě
Pokra uje  sbírka na Boží hrob vč  Jeruzalém .ě
Po mši svaté velikono ní  beránek na fa e.č ř
NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 21.4.2019
sbírka na kn žský seminá , pastý ský list ě ř ř
Velké Losiny 8.15 Lou ná  9.45, Sobotín 11.15, Žárová 14.30, Verní ovice 16.00č ř
Žehnání pokrmů
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 22.4.
Velké Losiny 8.15, Lou ná  9.45, Sobotín 11.15, žehnání tatarč ů
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Další oznamy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za lavicemi rozpisy velikono ních bohoslužeb, velikono ní  pohledy a Tamtamy  č č
                      

Farnost Rapotín zve na Velký pátek d ti i dosp lé na p ldenní výlet na Bukovou horu. Sraz ě ě ů
v 9.00 hodin p ed kostelem vř  Rapotín .ě
Křížové cesty za branami Šumperka se m žete zú astnit  na Velký pátek. Odjezd vlakemů č
v 11.13 ze Šumperka do Bludova, odkud se p jde ků  ervenému k íži pod Chocholíkemč ř
V pátek  26.4.2019 v 18.  hod  v kostele  ve  Velkých  Losinách  zahraje  Chrámové  divadlo  z Třívsí
představení „Mesiáš přichází do chrámu“. 
V sobotu 27.4. v 17.00 hod. se koná v kostele v Rapotíně velikonoční koncert. Zve farnost.
V neděli 28.4. jsme zváni hned na dvě akce: 
V Rapotíně od kostela vyjíždí  v 10 hodin kolaři  cyklisté  na velikonoční  projížďku v duchu tradice.
Cílem je Vlčí sedlo. 
V 17 hod. odpoledne zvou šumperští skauti do klášterního kostela v Šumperku na benefiční koncert.
Výtěžek bude věnován na zakoupení chodítka pro nemocnou osobu. Bližší informace v Tamtamech.


