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11. ÚNORA 2018
•

Mše svatá byla obětována za zemřelého Bohumila a Marii Pilčíkovy, za živou
a zemřelou rodinu a za duše v očistci.

•

Popeleční středou 14. února začíná doba postní. Mše svatá bude v 16.00 hodin. Při mši
svaté se bude udělovat popelec. Je to den přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy
v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let).

•

Pro ty, kteří z vážných důvodů nemohou přijít ve středu, se bude popelec udělovat i příští neděli
na počátku mše svaté. Pokud možno, přijďte ale ve středu.

•

Příští neděli 18. února budeme slavit 1. neděli postní. Mše svatá bude v 8.30 hodin a bude
obětována za zemřelého Jiřího Hrušku, živou a zemřelou rodinu a za duše
v očistci.

•
•

Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka, za dva týdny bude sbírka zvaná Haléř sv. Petra.
Křížová cesta bude v pátek 16. února v 16.00 hodin a po ní svaté přijímání.

•

Příprava na biřmování v pátek 16. a 23. února nebude. (jarní prázdniny)

•

Úklid k příští neděli má Lhotka nad Bečvou.

•

Děkanátní centrum pro rodinu zve všechny manžele v rámci národního týdne manželství
na přednášku P. Lukáše Engelmanna na téma vývojové stádia manželství a předávání
víry dětem, která se uskuteční příští neděli 18. února v 15.00 hodin v kostele v Zašové.
Další informace na plakátku.

•

Beseda s režisérem Lukášem Přibylem a promítání jeho dokumentu Zapomenuté transporty
v rámci programu Chaverut – Přátelství se uskuteční v neděli 18. února v 16.00 hodin
v M-klubu Kulturního zařízení. V 19.00 hodin vystoupí ve Freskovém sále klezmerová skupina
Mamalör.

•

Schránky postní almužny jsou na stolku u zpovědnice. Můžete si je rozebrat. Odevzdávat
se budou na Květnou neděli. Nezapomeňme v době postní na almužnu: Kdo se modlí, ať se
postí. Kdo se postí, ať je milosrdný.

