• Ve čtvrtek ve 14.30 hod bude pohřeb paní Anny Dolanské z Brumova. Prosme v modlitbě za
zemřelou: Odpočinutí věčné dej jí Pane…

2. neděle postní
25. 2. – 3. 3. AD 2018
Úmysly mší svatých na tento týden:
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Za Karla Kostku, + rodiče Kostkovy, jejich 2+ syny, + rodiče Struhařovy, jejich + děti a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Oldřicha Konečného, + rodiče z obou stran, jejich + děti, na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní a
ochranu P. Marie pro živou rodinu
Za farníky
Za uzdravení rodových kořenů
Za + rodiče Anežku a Josefa Krajčovy, + dceru Janu Kostkovou s manželem, + rodiče, + sourozence z obou
stran, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu
Za + Václava Ptáčka, + Josefa Struhaře a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Matějíčka, + rodiče z obou stran, duše v očistci, ochranu a Boží požehnání pro živou rodinu

PÁ

7.30
17.00
7.30

Za živé a + členy živého růžence
Za + Josefa a Jiřinu Kráčmarovy, jejich + rodiče, + sourozence a duše v očistci
Za + Marii a Antonína Strnadovy, + sourozence a duše v očistci
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Dnes prožíváme poslední den postní duchovní obnovy. Pán Bůh zaplať Otci Janovi vedení této
postní obnovy.
Koná se sbírka na Haléř sv. Petra.
Tento týden je první pátek v měsíci. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek a pátek od 9.00 hod.
Od středy 28. února do pondělí 26.března bude probíhat v kaplích našeho kostela výstava
„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.
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.
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. Mladí registrujte se do 1. března na link:
bit.ly/animabus, nebo na facebooku a internetových stránkách: Děkanátní setkání mládeže 2018.

