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•

Mše svatá byla obětována za zemřelého Josefa Kovařčíka a manželku, živou
a zemřelou rodinu a za duše v očistci.

•

V pondělí na Slavnost Zvěstování Páně bude mše svatá v 16.00 hodin a bude obětována
za zemřelé Richarda a Bohumilu Šrámkovy, rodiče z obou stran a za Boží
požehnání pro celou živou rodinu. Je to zároveň den modliteb za úctu k počatému životu
a za nenarozené děti.

•

Ve čtvrtek mše svatá nebude.

•

Křížová cesta bude v pátek v 16.00 hodin.

•

Příští neděli 31. března budeme slavit 4. neděli postní. Mše svatá bude v 8.30 hodin
a bude obětována za zemřelou Ludmilu Davidovou, manžela, dceru Jiřinu, živé
a zemřelé příbuzné spřízněné rodiny a za duše v očistci.

•

Minulou neděli byla sbírka na opravy farního kostela. Celkem jste darovali 5 585 Kč. Všem
dárcům Pán Bůh zaplať.

•

Úklid k příští neděli má Perná.

•

Příprava dětí na 1. sv. přijímání začne v úterý 26. března v 17.00 hodin v kostele. Počítá se
i s účastí jednoho z rodičů.
Arcidiecézní setkání mladých se uskuteční v sobotu 13. dubna v Přerově. Na toto setkání
pojede autobus. Mladí lidé ať se přihlásí v zákristii. Bližší informace na plakátku.

•
•

Pouť za úctu k životu se koná v pondělí 25. března v Napajedlích. Začátek v 17.15 hodin
v kostele sv. Bartoloměje. Mši svatou celebruje otec biskup Antonín Basler. Po mši svaté bude
následovat průvod ke hrobu Aničky Zelíkové.

•

Důležité upozornění: ze soboty 30. na neděli 31. března dojde ke změně času. Posuňte si
ručičky o hodinu dopředu. Večerní mše svaté budou až do Velikonoc v 16.00 hodin.

•

Vyšlo nové číslo Života farností, najdete v něm velikonoční bohoslužby a článek o Otmaru
Olivovi, který bude možná navrhovat nový obětní stůl a ambon pro náš kostel.

•

Po mši svaté dostanou děti kartičku do krabičky.

