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•

Mše svatá byla obětována za zemřelou Ludmilu Davidovou, manžela, dceru Jiřinu,
živé a zemřelé spřízněné rodiny a za duše v očistci.

•

V pondělí 19. března na Slavnost sv. Josefa bude mše svatá v 16.00 hodin a bude
obětována za živou a zemřelou rodinu Kulajtovu a za duše v očistci. Biskupové
doporučují slavit tento svátek jako svátek zasvěcený

•

Příští neděli 25. března budeme slavit Květnou neděli. Připomeneme si vjezd Pána Ježíše
do Jeruzaléma. Svěcení ratolestí proběhne na začátku mše svaté. Kočičky si vezměte s sebou.
Mše svatá bude v 8.30 hodin a bude obětována za zemřelou Marii Majkusovou,
manžela, pět synů, dvě snachy, dvě sestry a za živou a zemřelou rodinu.

•

Slavnost Zvěstování Páně letos připadne na Květnou neděli, proto se bude liturgicky slavit
až po velikonočním oktávu v pondělí 9. dubna.

•

Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela. Pán Bůh zaplať.

•

Příprava na 1. svaté přijímání začne v úterý 20. března v 17.00 hodin v kostele.

•

Ve čtvrtek mše svatá nebude.

•

Křížová cesta bude v pátek v 16.00 hodin a po ní svaté přijímání. Ještě budou dvě křížové
cesty, využijte této příležitosti.

•

Příprava na biřmování bude v pátek 23. března v 19.00 hodin ve farní kanceláři. Je to naše
poslední setkání před velikonocemi. Účast nutná.

•

Příležitost ke svátosti smíření bude až za týden v pondělí 26. března. Od 15.30 do 16.30
hodin budou zpovídat dva zpovědníci. Ve Valašském Meziříčí bude zpovědní den v sobotu
24. března od 8.00 do 11.00 hodin. I tuto příležitost můžete využít.

•

Od 18. do 25. března je vyhlášen týden modliteb za mládež.

•

Beseda s velvyslancem státu Izrael Danielem Meronem a předsedou Výboru pro evropské
záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ondřejem Benešíkem
(KDU-ČSL) na téma Aktuální situace na Blízkém východě se uskuteční dnes v 16.00 hodin
ve velkém sále Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.

•

Úklid k příští neděli má Lešná.

•

Pokladničky postní almužny můžete odevzdat příští neděli. Charita prosí, abyste uvedli
účel, na který chcete našetřené finance darovat, případně můžete do pokladničky vložit papírek
s kontaktem na konkrétního člověka nebo rodinu, které byste chtěli pomoci v jejich tíživé životní
situaci. Smyslem Postní almužny je, aby se finance vrátily do místní komunity a cíleně pomohly,
kde je potřeba. Jen díky vašemu zájmu o své okolí můžeme pomoci i těm, kteří to potřebují
a ostýchají se o pomoc požádat.

•

Důležité upozornění: ze soboty 24. na neděli 25. března dojde ke změně času. Posuňte si
ručičky o hodinu dopředu.

