
Oznámení:

» Dnes odpoledne (neděle) ve 14.30 hodin bude v kostele pobožnost křížové cesty,
všichni jste srdečně zváni! V pátek bude křížová cesta v 17.30 hodin.

» Dnes odpoledne (neděle) bude ve Velkých Bílovicích postní duchovní obnova
s Kateřinou Lachmanovou, plakátek je na vývěsce v předsíni kostela.

» Dnes (neděle) v 17.00 hodin bude v našem kostele Večer chval s kapelou Alive,
po skončení jste všichni zváni do suterénu kostela, kde bude pokračovat přátelské
posezení. Můžete s sebou vzít i drobné pohoštění, děkujeme!

» Ve čtvrtek po ranní mši sv. jsou všichni zváni na přátelské posezení v suterénu
kostela.

» V pátek od 8.00 do 12.00 hodin bude v kostele adorace, prosím zapisujte se do
připraveného rozpisu služeb, během dopoledne navštívím nemocné v jejich
domovech. Večer, po mši sv. bude také adorace.

» Na stolku za lavicemi je nový rozpis služeb lektorů, prosím, zapisujte se!
» Donátoři farnosti darovali do Fondu Puls 5000,-Kč. Upřímné Pán Bůh odplať

všem dárcům!
»
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