Ohlášky 24.4.2022 pro farnosti: Velké Losiny, Loučná nad Desnou a Sobotín
Neděle 24.4.
Velké Losiny
Loučná
Sobotín

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - Neděle Božího milosrdenství
8.15 - MS za obrácení hříšníků a duše v očistci
9.45 - MS za rodinu Menšíkovu, Zbořilovu a Slabých, za + skauty
11.15 - MS za rodinu Mildovu

Pondělí 25.4.
Velké Losiny

Svátek sv. Marka, evangelisty
16.30 - svátost smíření
17.00 - MS za + rodinu Stoubanovu a Cikritovu

Úterý 26.4.
Velké Losiny
Sobotín
Sobotín

Středa 27.4.
Velké Losiny
Čtvrtek 28.4.
Velké Losiny
Pátek 29.4.
Velké Losiny

Sobota 30.4.
Velké Losiny

6.30 - MS poděkování za 90 let života
10.00 – pohřeb Josef Zelený
17.45 - svátostná adorace
18.30 - MS
19.00 – setkání pastorační rady na faře v Sobotíně

17.00 - 18.00 kostel otevřen k tiché adoraci
17.00 - 18.00 kostel otevřen k tiché adoraci

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
16.30 – svátost smíření – P. Jan Berka
17.00 – MS za obnovu kultury života v naší zemi

17.00 - 18.00 kostel otevřen k tiché adoraci
MS v lázních nebude!

Neděle 1. 5.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - sbírka na potřeby kostela
Velké Losiny
8.15 - BS
Loučná
9.45 - BS intence za + rodiče Kalábovy a + rodinu Sýkorovu
Sobotín
11.15 - BS intence za rodinu Klenotičovu
Žarová
14.30 - MS za farníky P. Jan Berka
Intence z Loučné a Sobotína budou odslouženy v Římě
Sbírka za minulý týden činila:
Velké Losiny
2.538,- Kč na Boží hrob, 17. 4. - 4.511,- Kč,
Neděle velikonoční – s. na platy kněží 7.795,- Kč
Loučná nad Desnou
Sbírka na platy kněží - neděle velikonoční 8.063,- Kč
Sobotín
Neděle velikonoční – s. na platy kněží - 5635,- Kč
Vernířovice
Neděle velikonoční- s. na platy kněží - 2380,- Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať………

Ve fotogalerii na webu sobotínského kostela (www.kostel-sobotin.cz) byly vloženy fotografie z dronu, které v polovině
března pořídil proděkan přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a mimo jiné též fotograf Ota
Blahoušek. Počasí vyšlo opravdu krásně, což atmosféru fotografií při západu slunce jen umocnilo. Jejich ochutnávku
přikládáme. Kromě potěchy oka je současně můžete vzít jako pozvánku na koncert v sobotínském kostele v den státního
svátku 8. května v 16 hodin k připomenutí Marie Paschalis Jahn, původem německé řeholnice z Kongregace sester sv.
Alžběty a mučednice čistoty, která byla v Sobotíně zavražděna 11.5. 1945 ruským vojákem, protože mu odmítla být po
vůli. Ačkoli byl tento koncert, spojený s možností přispět na opravu našich cenných sobotínských varhan, plánován
dlouho dopředu, netušili jsme, jak aktuální a důležité bude v této době připomenutí si hrůz válek a ceny čistoty
svědomí...

