
 

 

5. neděle v mezidobí 
7. 2.  - 13. 2. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Středa  - Památka sv. Scholastika, panny 

Čtvrtek - Památka sv. Panny Marie Lurdské 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
7 

 

NE 7.30 

 

9.00 

 

10.30  

Na poděkování P. Bohu za 60 let života, za + Josefa a Boženu Pinďákovy, Boží požehnání a ochranu 

pro živou rodinu 

Za + Věrku Slaběňákovou, + rodiče Matějíčkovy, + Josefa Orsáka, duše v očistci a Boží požehnání pro 

živou rodinu 

Za farníky 

8 PO  7.30  Za + rodiče Emilii a Aloise Dohnalovy, za duše v očistci a Boží požehnání pro celou živou rodinu 

9 ÚT 17.00 Za + Marii Řehákovou, + manžela Antonína, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu 

10 ST 17.00 Poděkování za dar víry, milosti, zdraví pro manžele Miklasovy, jejich děti a vnoučata 

11 ČT  17.00 Za nemocné 

12 PÁ 17.00 Za + rodiče Vaškovy, + syna Josefa, jejich + sourozence, + zetě Miroslava s prosbou o ochranu Boží, 

dar víry, zdraví pro celou živou rodinu 

13 SO 15.00 Za + Jaroslava Jelínka, jeho 3 + syny, + rodiče a sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu 

• Ve čtvrtek na světový den nemocných při svaté budu udělovat pomazání nemocných. 

• V sobotu 13. února bude v 15.00 hod Fatimská pobožnost. 

• Pán Bůh zaplať všem, kteří pomohli při úklidu vánoční výzdoby. 

• Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli na sbírku na potřeby kostela. 

• Ještě jsou volné úmysly mši sv. na letošní rok. Zapsat si je můžete na faře.  

• Ve dnech od 8. do 14. února začíná národní týden manželství. Po celý týden si mohou manželé 
na stránkách děkanátního centra pro rodinu pustit seminář od manželů Smékalových. Tento 
seminář bude přístupný celý týden na stránkách https://www.youtube.com/watch?v=Svv_xyxUePM. 

• V pátek ve 14.30 hod bude pohřeb zemřelého pana Aloise Valčíka z Valašských Klobouk. 
Prosme v modlitbě za našeho zemřelého bratra: Odpočinutí věčné dej mu ó Pane… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Svv_xyxUePM

