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•

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

•

Ve středu 13. března v 15.00 hodin se v našem kostele rozloučíme s panem Stanislavem
Krčmářem. Odpočinutí věčné dej mu Pane …

•

Ve čtvrtek bude mše svatá v 16.00 hodin a bude obětována za zemřelé Jana a Františku
Hruškovské a za živou a zemřelou rodinu.

•

Křížová cesta bude v pátek 15. března v 16.00 hodin a po ní svaté přijímání.

•

Příští neděli 17. března budeme slavit 2. neděli postní. Mše svatá bude v 8.30 hodin
a bude obětována za živou a zemřelou rodinu Macháčkovu, za rodiny z obou
stran a za duše v očistci.

•

Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravy farního kostela.

•

Ve středu 13. března je výroční den zvolení papeže Františka. Modleme se za něho i na jeho
úmysly.

•

Úklid k příští neděli má Lhotka nad Bečvou.

•

Setkání schol našeho děkanátu se uskuteční v sobotu 16. března od 10.00 do 15.00 hodin
v Kulturním domě v Zašové.

•

Cestománie o Celosvětovém setkání mládeže v Panamě bude příští neděli 17. března
v 15.00 hodin v Kulturním domě v Zašové. Všichni jste srdečně zváni.

•

Beseda na téma Aktuální situace na Blízkém východě se zástupkyní velvyslance Státu Izrael
Irit Amitai a poslancem Parlamentu ČR MUDr. Miloslavem Janulíkem bude příští neděli
17. března v 16.00 hodin ve velkém sále Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.

•

Schránky postní almužny jsou na stolku u novin. Nezapomeňme v době postní
na almužnu. Charita prosí, abychom do schránek vložili návrhy, komu by bylo vhodné z této
postní almužny pomoci.

•

V příštím týdnu se náš farář otec Pavel zúčastní duchovní obnovy pro kněze v bývalém
kněžském semináři v Litoměřicích. Prosí všechny farníky o modlitbu.

•

Po mši svaté dostanou děti kartičku do krabičky.

