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7.00 za farníky
8.45 za + manželku, rodiče a Boží požehnání pro děti a vnuky
Na poděkování Pánu Bohu za 20 let života a za živou a +
18.30
rodinu
7.00 za živou a + rodinu Malou, Čajkovu, kněze a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a Boží
18.00
požehnání pro celou rodinu
18.00 za dvoje + rodiče, snachu a dary Ducha sv. pro celou rodinu
18.00 Bedřichovice
za živou a + rodinu, duše v očistci, za obrácení hříšníků a na
18.00
dobrý úmysl
7.30 za + rodiče, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu
7.00 za farníky, zvl. za ženy naší farnosti
8.45 za + Aloise Zemana a rodiče
18.30 za + rodiče Hanákovy, živou rodinu a duše v očistci

 Březnové setkání Youngsters bude až za týden, 15.3. a přijede jáhen Špilar.
 Sbírka „Svatopetrský haléř“ činila 53 300,-, děkuji všem štědrým dárcům.
 Podle výzvy papeže Františka se také letos uskuteční iniciativa 24 hodin pro Pána,
která se má konat každoročně z pátku na sobotu před 4. nedělí postní. V letošním
roce je to 9. a 10. března. V Brně bude v pátek 9. března v kostele sv. Maří
Magdalény od 9.00 do 20.00 hodin možnost zpovědi. Současně bude vystavena
eucharistie. Od 20.00 do 22.00 hodin pak proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla
Nikodémova noc. V naší farnosti se připojíme hodinovou adorací s chválami po
mši sv.
 V sobotu od 8.00 se v Telnici koná olympiáda pro holky, z naší farnosti se
přihlásilo 13 děvčat. Modleme se za duchovní plody této akce.
 Příští neděli zde bude mít obě mše sv. P.Pavel Hověz z Lesné a poví nám o
postupu stavby kostela. Nedělní sbírku mu věnujeme na stavbu.
 Farnost Podolí pořádá koncem srpna poutní zájezd do Itálie. Duchovní doprovod
zajišťuje P. Kopeček, cena je 8tis. Kč. Více informací najdete na nástěnce a na
webu.
 Připomínáme, že přihlášky na farní tábor v Pozďatíně jsou k dispozici v žebračce
nebo na stránkách www.farnitabor.cz. Odevzdávají se na adrese Hřbitovní 13 (u
Zemánků)
 Pro katechety je k vyzvednutí březnový Nezbeda.

