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•

Mše svatá byla obětována za zemřelé Ludmilu a Jindřicha Pochylovy, syna Jiřího
a za živou a zemřelou rodinu.

•

Ve čtvrtek bude mše svatá v 16.00 hodin a bude obětována za zemřelého Josefa
Hrušku, rodiče Hruškovy a Krutílkovy a za živou rodinu.

•

Křížová cesta bude v pátek v 16.00 hodin.

•

Příští neděli 14. dubna bude Květná neděle. 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 zemřelé Antonína
a Boženu Kovařčíkovy, rodiče z obou stran a za duše v očistci.

•

Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

•

Příprava dětí na 1. sv. přijímání bude v úterý 9. dubna v 17.00 hodin v kostele.

•

Úklid k příští neděli má Lhotka nad Bečvou.

•

Dnes v 16.00 hodin bude ve farním kostele ve Valašském Meziříčí křížová cesta, kterou
zahrají farníci z farnosti Divín ze Slovenska. Všichni jste srdečně zváni.

•

Příležitost ke svátosti smíření bude až za týden v pondělí 15. dubna. Od 15.30 do 16.30
hodin budou zpovídat tři zpovědníci. Ve Valašském Meziříčí bude zpovědní den v sobotu
13. dubna od 8.00 do 11.00 hodin. I tuto příležitost můžete využít.

•

Odjezd autobusu na Arcidiecézní setkání mladých v Přerově bude v sobotu 13. dubna
v 7.30 hodin z autobusového nádraží ve Valašském Meziříčí. Je možné se ještě přihlásit. Bližší
informace na nástěnce.
Schránky postní almužny můžete odevzdat příští neděli. Charita prosí, abyste uvedli účel,
na který chcete našetřené finance darovat. Do pokladničky můžete 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.

•

•

Po mši svaté dostanou děti kartičku do krabičky.

