
 

6. neděle v mezidobí 
14. 2.  - 20. 2. AD 2021 

 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
14 

 

NE 

 

7.30 

9.00 

10.30  

Za + Antonína a Marii Strnadovy, + zetě Jiřího, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

Za + syna Václava Fojtíka, + z rodiny, ochranu a Boží požehnání pro živou rodinu 

Za farníky 

15 PO 7.30 Poděkování P. Bohu za přijaté milosti, požehnání a pomoc manželům Miklasovým. Zasvěcení jejich 

živnosti a zaměstnanců do Neposkvrněného srdce P. Marie a Božského srdce 

16 ÚT  17.00 Za + Miroslava Polereckého, + rodiče Kostkovy, + syna, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou 

rodinu 

17 ST 7.30 

17.00 

Za živé a + spolužáky ročníku 1935-36 

Za +Josefa Ptáčka /1.výr./, + rodiče, sourozence, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

18 ČT 17.00 Za + Karla Kostku, + rodiče, jejich 2 + syny, + rodiče Struhařovy, jejich + děti, pomoc 

a ochranu Boží pro živou rodinu  

19 PÁ 17.00 Za manžele a rodiny z farnosti 

20 SO 7.30 Na poděkovaní za všechny přijaté milosti pro rodinu Liškovou, Manišovou, Šebákovou, Skálovou a 

Esteřákovou  

 

• Ve středu 17. února vstoupíme do posvátné doby svatopostní, kdy nás církev vybízí k pokání. 
Tento den je dnem přísného půstu. Postní doba má odlišný charakter než ostatní části 
liturgického roku. Je to doba naší metanoi, což znamená obrácení, změna smýšlení, činění 
pokání. Je to doba naší vnitřní duchovní obnovy, což by mělo vyvrcholit opravdu dobrou 
předvelikonoční svatou zpovědí. Je to doba přípravy na obnovu našich křestních slibů ve vigilii 
Velké noci. A konečně je to doba, kdy máme rozjímat o umučení našeho Pána Ježíše Krista. Při 
mši svaté na Popeleční středu proběhne svěcení popela a udělování popelce. Tento den mše 
svaté budou ráno v 7.30 hod a večer v 17.00 hod. 

• 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 

• Srdečně zvu každý pátek v postní době na Nikodémovu noc, tj. adorace ve tmě, která začne po 
večerní mši svaté do 21.00 hod. 

• Příští neděli při mši svaté v 17.00 hod děti, které se připravují k 1. sv. příjímání budou 
představené farnosti. Srdečně zvu děti a jejich rodiče. 

• Příští neděli se bude konat sbírka na svatopeterský haléř. 

• Ještě jsou volné úmysly mši sv. na letošní rok. Zapsat si je můžete na faře.  
• Ve čtvrtek ve 14.30 hod bude pohřeb zemřelého pana Ladislava Bližňáka ze Sv.Štěpána. 

Prosme v modlitbě za našeho zemřelého bratra: Odpočinutí věčné dej mu ó Pane… 
 
 


