
 

7. neděli v mezidobí 
23. 2. – 29. 2. AD 2020 

 
Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

NE 

 

7.30 

9.00 

10.30 

Za +Antonína a Marii Strnadovy, + sourozence a duše v očistci 

Za + Oldřicha Konečného, + sourozence, + rodiče s obou stran duše v očistci a Boží požehnání 

Za farníky 

PO 7.30 Na poděkování P. Bohu za 90 let života pí. Marie Kolinkové, + manžela, + dceru, +rodiče z obou stran, + bratry, + 

sestru a živou rodinu 

ÚT 17.00 Za + Karla Kostku, + rodiče Kostkovy, jejich + syny, + rodiče Struhařovy, jejich + děti, pomoc a ochranu Boží pro 

živou rodinu 

ST 7.30 

17:00 

Za + P. Janusz Zawadka MIC 

Za + Františka Myšáka (5. výr.) + manželku, rodiče, bratry, švagrové, neteř a živou rodinu 

ČT 17.00 Za + Anežku Stružkovu, + rodinu Matějíčkovu, Stružkovu, ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

Pá 17:00 Za + rodiče Vaškovy, + jejich sourozence, + syna Josefa, + zetě Miroslava s prosbou o Boží ochranu, dar víry a 

zdraví pro celou živou rodinu 

SO 7:30 Za + Amálii a Františka Kostkovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

 

• Dnes se koná sbírka na tzv. Haléř sv. Petra. Všem dárcům srdečné Pán Bůh zaplať. 

• Ve středu začíná postní doba. Popelec budeme udělovat během dvou mší svatých, a to v 
7.30 hod. a v 17.00 hod. Popeleční středa je dnem přísného půstu. Liturgie postní doby nás 
vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a 
smírnému odčiňování hříchů. 

• Po celou postní dobu Vás zveme na pobožnosti Křížové cesty, které budou probíhat v pátek 
v 16.20 hod. a v neděli ve 14.00 hod. 

• Ve čtvrtek po večerní mši svaté bude setkání rodičů dětí, které se připravují k 1.sv. přijímání. 
Účast jednoho z rodičů je povinná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


