3. neděle postní
4. 3. – 10. 3. AD 2018
Úmysly mší svatých na tento týden:
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Za + Hedviku a Cyrila Kantnerovy, + syny Oldřicha, Rudolfa a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Miroslava Bartošku, + rodiče Chromáčkovy a Bartoškovy a ochranu Boží pro živou rodinu
Za farníky
Za nemocné z farnosti
Za + Petra Kolínka, + Marii Kolínkovou a ochranu Boží pro živou rodinu
Za + rodiče Ivanišovy, + dceru, + zetě a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + syna Karla Macháče, jeho + rodiče a Boží požehnání pro celou živou rodinu
Za živé a + Františky z farnosti
Za + rodiče Vaňkovy, + dceru Jarmilu, + Emílii Vaňkovou, + rodiče Skoumalovy, + syna Ivana, duše v očistci a
Boží požehnání pro živou rodinu

Dnes ve 14.00 hod. vás zveme na křížovou cestu, kterou povede společenství Alfa.
Od čtvrtka 1. března do pondělí 26.března máme v kaplích našeho kostela výstavu „Jan Pavel
II poutník“. Tématem výstavy je život sv. Jana Pavla II.
V postní době v pátky po mši svaté do 22.00 hod. vás srdečně zveme na „Nikodémovou noc“, tj.
adorace ve tmě.
V pátek srdečně zvu na mši svatou Františky z naší farnosti.
Rozhovory o víře ve stacionáři budou v pondělí 12.března v 9.30 hod.
Farnost Nedašov ve spolupráci s Malenkou zve na duchovní obnovu maminky do Orlovny, a to od
12. do 15. března. Obnovu povede sestra Veronika Barátová.
V sobotu 17. března od 15 hod. ve Valašských Kloboukách proběhne Děkanátní setkání
mládeže. Téma setkání „Jsi křesťan? Jsi normální?“. Na programu bude mše svatá, wokshopy a
večer chval. Hlavním hostem bude O. Marek Okro Vácha. Informace najdete na internetových
stránkách.
V pondělí ve 14.30 hod. bude pohřeb paní Marie Macků ze Sv. Stěpána. V úterý ve 14.30 hod.
bude pohřeb pana Karla Žižky z Bylnice. Prosme v modlitbě za zemřelé: Odpočinutí věčné dej jim
Pane ...

