11. března 2018

Čtvrtá neděle postní
So.
NE.

16.00 Lo.: Za + rodiče Repákovy, tři syny, stařečky z obou stran a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu
7.00 Új.: Za + Josefa Kořenka (10 výročí úmrtí), duše v očistci a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu
8.15 Sl.: Za + rodiče Machů, prarodiče, jejich příbuzné doma i v cizině, + rodiče
Trunkátovy, jejich syna a zetě
9.40 Új.: Za farníky (sv. křest)
11.00 Dr.: Za + rodiče Františka a Boženu Machučovy, jejich rodiče, sourozence,
celou + rodinu a Boží požehnání pro živé rodiny

Dnes odpoledne o půl druhé (Dr.: o půl třetí, Sl.: o půl šesté), bude pobožnost křížové cesty a
svátostné požehnání. Dnes bude v Újezdě pobožnost křížové cesty pro děti, které půjdou
k prvnímu svatému přijímání. Prosím je i rodiče, abyste si udělali čas a přišli.
Svátky v týdnu: V sobotu sv. Patrika, biskupa, příští neděli sv. Cyrila Jeruzalemského,
biskupa a učitele církve.
V pondělí v 19.00 hodin bude setkání rodičů, jejichž děti půjdou k prvnímu svatému
přijímání, kteří nebyli v pátek.
V pátek od půl deváté bude v domově důchodců v Loučce příležitost k velikonoční svaté
zpovědi.
V sobotu odpoledne ve tři hodiny se uskuteční děkanátní setkání mládeže ve Valašských
Klobukách. Podrobnosti jsou na vývěsce kostela.
Upřímné Pán Bůh zaplať za každý sebemenší dar při dnešní sbírce na opravu varhan ve
farním kostele.
Úklid kostela:Újezd 1. skupina
Drnovice 3. skupina
Slopné 9. skupina
V týdnu budou bohoslužby takto:
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Za + manžela Josefa Ďulíka, jeho tatinka, prarodičee Ďulíkovy,
Čurečkovy, rodiče Drgovy a živou rodinu
Za + rodiče Tkadlecovy, jejich rodiče, + rodinu Hnaníčkovu,
Kmoníčkovu, zetě Františka Anderse a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Častulíkovy, dceru, syny, zetě, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Aloise a Kristýnu Frajtovy, syna, dceru Marii, + rodiče, duše
v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Častulíkovy, tetu Annu, dvoje + rodiče Barcůchovy, jejich
děti, dva + vnuky Luboška a Michalku, za duše v očistci a Boží požehnání
pro živé rodiny
Za + Josefa Mozgvu, dva syny, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro
rodinu Váňovu, Mozgvovu a Bělaškovu
Za + Marii Belžíkovu, rodiče z obou stran a duše v očistci
Za + Josefa Kuželu, dvoje rodiče, jejich + děti, snachu Štěpánku
a duše v očistci
Za + rodiče Barcuchovy, syna Stanislava s manželkou, dceru Anastazii
Machů, dceru Annu Vaňatkovu, zetě Jaroslava Strbáka, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Petra Kozubíka, rodiče z obou stran a duše v očistci
Za + Josefa Šimoníka, živou a + rodinu Šimoníkovu, Hovězákovu
a Machů
Za + Jana Běloně, syna Josefa, dceru Marii a Boží požehnání pro živé
rodiny
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Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany
Sestry a bratři,
v těchto dnech se v České republice rozhoduje o dalším osudu skupiny čínských křesťanů, kteří u nás
požádali o azyl. Spojme se proto, prosíme, v modlitbách za spravedlivé posouzení jejich situace i za jejich
bratry a sestry v rodné vlasti.
Vaši čeští a moravští biskupové
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