
 
FARNOST MORAVSKÁ NOVÁ VES 

 

OHLÁŠKY 
 

Datum Den Čas Liturgické slavení / Intence Pozn. 

13.3. PONDĚLÍ 
Výroční den zvolení papeže Františka 

18:00 Za dar odpuštění hříchů  „pro děti“ 

 14.3. ÚTERÝ 
 

18:00 Za dar odpuštění hříchů  TÝNEC 

15.3. STŘEDA 
18:00 Za dar odpuštění hříchů  HRUŠKY 

16.3. ČTVRTEK 
 

   

17.3. PÁTEK 
   

18.3. SOBOTA 

 
8:00 Za dar odpuštění hříchů  MNV 

4. NEDĚLE POSTNÍ 
18:00 Za Josefa Smetanu, Aloise Nešpora, dvoje rodiče a +++ HRUŠKY 

19.3. NEDĚLE 
8:00 Za + Annu Kopuletou TÝNEC 

9:30 Za dar odpuštění hříchů  MNV 

 
Příležitostná oznámení k 12. 3. 2023: 

• Následující neděle je třetí v měsíci, proto bude sbírka určená do fondů na údržbu našich 
kostelů a fary. Již předem upřímné: „Pán Bůh zaplať!“ za každý váš dar. 

• Dnes odpoledne ve 14:00 hod. zveme do farního kostela na pobožnost křížové cesty. 

• Přijměte pozvání na Diecézní setkání mládeže do Žarošic, které se uskuteční v sobotu 
13. 5. 2023. Mládež ze všech koutů naší diecéze se tam setká s otcem biskupem Pavlem. 
Můžete se obohatit o spoustu zážitků, podnětů, myšlenek, nových kamarádství i du-
chovního prožití akce. Přihlašovat se můžeš na: mladez.biskupstvi.cz/dsm do 
24. 4. 2023. 

• Již v předstihu vám dávám na vědomí, že byly stanoveny termíny 1. svatého přijímání pro naši 
farnost: v Hruškách v neděli 11. 06. 2023 a v MNV 18. 06. 2023 vždy při mši svaté 
v 10:30 hod. 

• V tomto týdnu od středy do neděle odjíždím s biřmovanci na prázdninový pobyt na Slovensko. 
Ve středu večer a v sobotu ráno bude mít mši svatou otec Bohumil Urbánek z Mikulčic  
a nedělní mše svaté bude sloužit ve farnosti otec Ladislav Árvai z Brna. Ve čtvrtek a v pátek 
nebudou ve farním kostele mše svaté.  

• V sakristii se můžete přihlásit (se zálohou 200,- Kč) na pouť na sv. Hostýn, která se 
uskuteční v pondělí 8. 5. 2023. Přihlásit se je možné do neděle 16. 04. 2023 nebo do 
naplnění kapacity autobusu. 

• Pro zájemce je na faře k zakoupení za zvýhodněnou cenu několik kusů kancionálů.  

 

 


