1. neděle postní
6. 3. - 12. 3. AD 2021
Úmysly mší svatých na tento týden:
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Za + manžela Žižku, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + syna Václava Fojtíka, + z rodiny, Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu
Za farníky
Za + Emilii Pinďákovou, + manžela, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + Františku a Karla Kostkovy, + rodiče Kostkovy a Struhařovy, jejich + děti, Boží pomoc a ochranu
pro živou rodinu
Za živé a + Františky z farnosti
Za + rodiče Aloisii a Jaroslava Lysákovy, + prarodiče z obou stran, duše v očistci, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Kozubíkovy, Turčínovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa a Annu Trochtovy, + rodiče Bartošákovy, + syna Rostislava a Boží požehnání pro živou
rodinu

Dnes na hrubé mši svaté představíme farnosti 31 dětí, které se připravují na 1. svaté přijímání,
které bude v neděli 29. května. Prosíme Vás o modlitbu za tyto děti. Vzadu v kostele v košíčku jsou
jména těchto dětí, které si můžete vzít a modlit se za ně.
Srdečně zveme na pobožnosti Křížové cesty, které probíhají v pátek v 16.20 hod. a v neděli ve
14. 00 hod. Dnes Křížovou cestu povedou naši ministranti.
Také srdečně zveme v pátek v postní době na Nikodémovu noc, tj. adoraci ve tmě, která začne
po večerní mši svaté do 21.00 hod.
Příští neděli v 15.00 hod bude Fatimská pobožnost. Půl hodiny před mší svatou se budeme modlit
křížovou cestu. Hrubá mše svatá již nebude.
Sbírka z minulé neděle na pomoc Ukrajině činila 119.305,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh
zaplať. Dnešní sbírka je na tzv. Svatopeterský haléř.
Rádi uvítáme nové ministranty, mladší a starší, kteří by rozšířili řadu těch, kdo slouží u oltáře a
přispívají k důstojné Boží oslavě při mši svaté. Přihlásit se můžete u. o Richarda.
V sobotu mládež našeho děkanátu VK zve do orlovny ve Slavičíně všechny mladé na debatu
s exkluzivními hosty, a to s vyučujícími na fakultě v Olomouci -P. Lukáš Jambor - pastorální
teologie, administrátor ve Slušovicích; P. Jiří Zámečník - církevní právo, soudce, kanonizační
procesy; doc. Jitka Jónová - teoložka, historička, historička umění. Začátek bude v 18.00 hod.
V sobotu 19. března od 14.00 hod v orlovně proběhne postní duchovní obnova, kterou povede o.
Emil. Ukončení duchovní obnovy bude mší svatou v 17.00 hod. a chválami. Už dnes srdečně
zveme.

