
Pořad bohoslužeb od  19. 3. do  26. 3. 2023 
 

 

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 * rod. 

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 

Pondělí 20. března 

Slavnost sv. Josefa, 

snoubence P.Marie 

16.00 HL   Za * a † farníky 

17.30 DL    

Úterý 21. března 17.00 SE   Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Středa 22. března   
 

Čtvrtek 23. března 
16.00 HL   Za † Zdeňka Navrátila, manželku Marii, snachu Yvetu  

  a požehnání pro rodinu 

 

Pátek 24. března 

17.30 DL   Za † Daniela a Antonii Bruníkovy, Josefa a Františku 

  Maňasovy, duše v očistci a požehnání pro rodinu Bruníkovu, 

  Maňasovu a Urubkovu 

Sobota 25. března 

Slavnost  

Zvěstování Páně 

9.00 HL   Za † Františka Dočkala ml., jeho rodiče a za celou * a † rodinu 

17.30 DL   Za † rodiče Jedlovcovy, 3 dcery, zetě, manžely Máčalíkovy, 

  syna Jiřího, ochranu Panny Marie pro * rodinu 
 

Neděle 26. března 

5. neděle postní 

9.00 HL   Za † Josefa Machů, manželku Anastázii, syna Josefa, vnučku 

  Moničku s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou * rodinu 

10.30 DL   Za † Jaroslava Masaře (1.výročí) a manželku 

 

21. 3. Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace 

25. 3. Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti 
 

Pobožnosti křížové cesty: HL - čt 15.30 h.; ne 8.30 h.      DL - pá 17 h., ne 10 h.    SE - pá 15 h. 

Dnes bude křížová cesta farnosti na Komonec. Od kostela v HL se odchází ve 13.30 h. 
 

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. Zítra v 19 h. jednání pastorační rady farnosti na faře. 
 

- Dnes je v Nedašově po pobožnosti křížové cesty (15 h.) přednáška o arcibiskupovi Stojanovi. 
 

- Od pátku do neděle mají maminky z hnutí modlitby matek svoje třídenní. K modlitbám jste zváni 

všichni. Budou jako obvykle před mší svatou. 
 

- V sobotu jste odpoledne od 14 hodin zváni do Dolní Lhotě do kostela 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 pro manžele a rodiny s názvem K SOBĚ ve Valašských Kloboukách bude v 

neděli 26.3. od 14:30 h. na Pastoračním domě. Tématem je My dva a Bůh. Informace na plakátě. 
 

- V pátek 31.3. se koná v okolí Luhačovic noční křížová cesta. Podrobnosti jsou na plakátě. 
 

- Bratři a sestry. Pravidelně se modlíme za kněžská povolání. Každá farnost má svůj adorační den, 

při kterém pamatuje na rodiny a na bohoslovce, kteří se ten den modlí za danou farnost. Už léta 

konáme děkanátní poutě za nová duchovní povolání a za obnovu rodin. Do konce března se 

podávají přihlášky do semináře, proto vás prosíme o modlitbu za ty, kteří se pro duchovní povolání 

rozhodují. Vás, mladí muži, kteří uvažujete o duchovním povolání, povzbuzujeme, nebojte se 

odpovědět na Boží volání ochotným a velkorysým ANO. Církev potřebuje odvážné pastýře. Pokud 

se rozhodnete a budete letos maturovat, nebo již maturitu máte, obraťte se na své kněze, kteří vám 

podají potřebné informace. 


