
Pořad bohoslužeb od  12. 3. do  19. 3. 2023 
 

 

Neděle 12. března 

3. neděle postní 

9.00 HL   Za † rodiče Kovářovy, dceru Marii, syna Františka, Františka  

  Váňu, jejich rodiče, duše v očistci a ochranu pro celou * rod. 

10.30 DL   Za † Boženu a Aloise Maňasovy, vnučku Kamilu, † rodinu 

  Maňasovu a požehnání pro * rodinu 

Pondělí 13. března 8.00 SE Za * a † farníky 

Úterý 14. března 
  

Středa 15. března    

Čtvrtek 16. března 16.00 HL Za † rodinu Kolaříkovu a Janíkovu a za duše v očistci 
 

Pátek 17. března 
17.30 DL   Za † Annu a Josefa Slovákovy, dceru Annu a Slávku, syna    

 Josefa a Václava, zetě Jiřího, dar zdraví a ochranu pro celou * r 

Sobota 18. března 17.30 HL   Za * a † rodinu Šustrovu a Schovajsovu 

 

Neděle 19. března 

4. neděle postní 

9.00 HL   Za † Helenu Úšelovu, † Vladislava Úšelu, jeho manželku,  

  rodiče Úšelovy a Vaculíkovy, duše v očistci a ochranu pro * r. 

10.30 DL   Za † Miroslava Malotu, bratry, rodiče Malotovy a Masařovy, 

  syna Jaroslava, snachu Annu, duše v očistci s prosbou o dar 

  zdraví a požehnání pro celou * rodinu 

 

18. 3. Den uprchlíků 
 

Pobožnosti křížové cesty: 

HL - čt 15.30 h.; ne 8.30 h.      DL - pá 17 h.; ne 10 h.     SE - pá 15 h. 

Křížová cesta na Komonec je odložena na příští neděli!!! 
 

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. 
 

- V pondělí 20.3. bude v 19 h. na faře jednání pastorační rady farnosti. Prosím členy o účast. 
 

- V sobotu 25.3. je Slavnost Zvěstování Páně. Odpoledne od 14 hodin jste zváni do kostela v 

Dolní Lhotě na Postní zastavení - besedu se sestrami karmelitkami ze Štípy o zasvěceném 

životě na Karmelu a jejich spiritualitě. Bude i přestávka na kávu, čaj a malé občerstvení. Od 

17 h. povedou sestry společnou adoraci a budou s námi i při slavení mše svaté. Prosím ženy, 

aby přispěly nějakou dobrotu k občerstvení. 
 

- Plánované 3. setkání ročního programu pro manžele a rodiny s názvem K SOBĚ ve 

Valašských Kloboukách bude místo dnešní neděle v neděli 26.3. od 14:30 h. na Pastoračním 

domě. Tématem je My dva a Bůh. Občerstvení zajištěno. Jste zváni prožít pěkné odpoledne. 

Informace jsou  na plakátě. 


