
 

1. neděle postní  
1. 3. – 7. 3. AD 2020 

 
Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

NE 
 

7.30 
9.00 

 10.30 

Za + Františka Solaře, + rodiče z obou stran, + Josefa Škopíka a duše v očistci 
Za těžce nemocnou osobu, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu 
Na poděkovaní Panu Bohu za dožiti 80 let pí. Roze Marie Kmentt. 

PO 7.30 Za + Františka Vilímka, + rodinu Cepkovu a Boží požehnání pro živou rodinu 
ÚT  17.00 Za + Josefa Matějíčka, + rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží požehnání a ochranu P. Marie pro celou 

živou rodinu. 
ST   17.00 Za+ Karla a Karlu Blanařovy, jeho + sourozence, + rodiče z obou stran, + zetě Františka a Boží požehnání pro 

živou rodinu.  
ČT 17.00 Za + Františka, Andělu a Emila Fojtíkovy, pravnuka Pavlíka, + Jaroslava a Ladislava Staníkovy, + rodiče 

Staníkovy a Kostkovy a Boží požehnání pro živou rodinu 
PÁ 7.30 

17.00 
Za živé a + členy živého růžence. 
Za + Josefa Struhaře, + Václava Ptáčka, Boží požehnání pro živou rodinu 

SO 7.30 Za živé a + Františky z farnosti 
 

• Dnes odpoledne ve 14.00 hod. bude Křížová cesta. 

• Po celou postní dobu Vás zvu na pobožnosti Křížové cesty, které budou probíhat v pátek 
v 16.20 hod. a v neděli ve 14.00 hod. a v pátky po mši svaté do 21.00 hod. vás srdečně 
zveme na „Nikodémovou noc“, tj. adorace ve tmě. 

• Tento týden je první pátek v měsíci. Nemocné tento týden nebudu navštěvovat. 

• Vzadu v kostele si ještě můžete vyzvednout pokladničky spojené s projektem postní almužna. 

• Sbírka z minulé neděle na tzv. Haléř sv. Petra činila 38168,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán 
Bůh zaplať. 

• Zítra v pondělí ve 14.30 hod. bude pohřeb zemřelého pana Františka Faška z Brumova. 
Prosme v modlitbě za našeho zemřelého: Odpočinutí věčné dej mu o Páně… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


