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•

Mše svatá byla obětována za zemřelou Marii Mockovou, manžela, vnuka Romana,
rodinu z obou stran a za duše v očistci.

•

Příští neděli 18. března budeme slavit 5. neděli postní. Mše svatá bude v 8.30 hodin a bude
obětována za zemřelou Ludmilu Davidovou, manžela, dceru Jiřinu, živé
a zemřelé spřízněné rodiny a za duše v očistci.

•

Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

•

Ve čtvrtek 15. března mše svatá nebude.

•

Křížová cesta bude v pátek 16. března v 16.00 hodin a po ní svaté přijímání.

•

Příprava na biřmování v pátek 16. března nebude.

•

Děkanátní setkání mladých se uskuteční v sobotu 17. března v Zašové. Pro biřmovance
je účast povinná. Jsou zváni i další mladí z naší farnosti, případně z okolí. Nahlaste se
v zákristii, nebo na e-mailu falesna@ado.cz. Autobus bude vyjíždět v 8.30 hodin z Jasenice,
v 8.35 z Perné, 8.40 z Lešné a 8.45 ze zastávky pod Vysokou, návrat okolo 17.00 hodin.

•

Úklid k příští neděli má Lhotka nad Bečvou.

•

Beseda s velvyslancem státu Izrael Danielem Meronem na téma Aktuální situace
na Blízkém východě v rámci programu Chaverut – Přátelství se uskuteční příští neděli
18. března v 16.00 hodin ve velkém sále Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.

•

V sobotu 17. března můžete sledovat na televizi NOE přímé přenosy z návštěvy papeže
Františka v Pietrelcine a San Giovanni Rotondo při příležitosti 100. výročí stigmatizace a 50 let
od smrti sv. otce Pia a večer ve 20.00 hodin dokument o životě a odkazu tohoto světce.

•

Prosím rodinu Podzemnou, která si zamluvila mši svatou na neděli 10. června, aby se přihlásila
telefonicky nebo osobně u otce Pavla. Na tento den připadá 1. svaté přijímání. Je možné úmysl
přesunout na neděli 3. června

•

Výzvu ČBK ke spravedlivému vyřešení situace skupiny čínských křesťanů v ČR si můžete
přečíst na nástěnce. Zvláště dnes na tyto křesťany pamatujme v modlitbách.

•

Nyní si poslechněte list biskupa Pavla Posáda, který je delegátem ČBK pro mládež.

