1. neděle postní
18. 2. – 24. 2. AD 2018
Úmysly mší svatých na tento týden:
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7.30 Za + Karla Svobodu, + sourozence, + rodiče Lysákovy, + dceru, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
9.00 Za + rodiče Antonína a Zuzanu Matějíčkovy, + Věru Slaběňákovou, tetu Lolu, + Josefa Orsáka, duše v očistci a
10.30 živou rodinu
Za farníky
7.30 Za + rodiče Vincence a Annu Šánkovy, za jejích rodiče a sourozence
17.00 Za + Ladislava Sucháčka, + syna, dvoje + rodiče, duše v očistci a požehnání pro živou rodinu
17.00 Za + Anežku Stružkovou, + rodinu Matějíčkovu, Stružkovu, duše v očistci a ochranu pro živou rodinu
17.00 Za + Petra Krahulce, + rodinu Vilímkovu, duše v očistci, Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu
17.00 Za + rodiče Vaškovy, + syna Josefa, + zetě Miroslava, jejich + sourozence, s prosbou o dary Ducha svatého, dar
zdraví, pomoc a ochranu Boží pro celou živou rodinu
7.30 Za + Karla Divoše, živou manželku, jeho + bratry, + sestru, + rodiče a za celou živou rodinu Divošovu, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie

Dnes se zapojíme do postního putování kříže farnostmi děkanátu. Po křížové cestě kříž poneseme
do Štítné nad Vláří. Prosíme mládež i ostatní, ať se připojí. Trasa není náročná. Cestu zpátky si
každý zajisti sám.
Zveme všechny na pobožnosti Křížové cesty, které budou probíhat v pátek v 16.20 hod. a v neděli
ve 14 hod.
V pátek začínáme třídenní postní duchovní obnovu.
Program: V pátek v 16.20 hod. Křížová cesta. V 17.00 hod. mše svatá s katechezí pro všechny a
v 18.00 hod. setkání s mládeží. V sobotu v 7.30 hod. mše svatá s katechezí pro všechny a v 9.00
hod. mše svatá s promluvou pro děti. V neděli 7.30 v 9.00 a v 10.30 hod. mše svatá s katechezí pro
všechny. Duchovní obnovu povede P. Jan Szkandera, spirituál kněžského semináře v Olomouci.
V postní době v pátky po mši svaté do 22.00 hod. vás srdečně zveme na „Nikodémovou noc“, tj.
adorace ve tmě.
Svatý otec František stanovil 23. února v pátek po první neděli postní, jako den modliteb a postu za
mír ve světě.
Na letošní postní dobu Vám, milí farníci, nabízíme zapojení modlitbou a postem do konkrétní
pomoci rodinám i jednotlivcům. Vzadu jsou obálky a lístky, na které můžete napsat úmysl a kdokoliv
z vás si může vzít zapsaný úmysl, za který se bude celý týden modlit a postit. Další neděli úmysl
vrátí a může si vyměnit za nový.
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.
Příští sobotu a neděli budou křty. Ponaučení rodičů a kmotrů bude v pátek v 19.30 hod.
Příští neděli bude sbírka na Haléř sv. Petra.
Ve čtvrtek ve 14.30 hod bude pohřeb paní Anny Dolanské z Brumova. Prosme v modlitbě za
zemřelou: Odpočinutí věčné dej jí Pane…

