
 

3. neděle postní 
7. 3.  - 13. 3. AD 2021 

 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

7 

 

NE 
 

7.30 
9.00 

10.30 

Za živé a + Františky z farnosti 
Za + Jakuba a Annu Sopkovy, + rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží ochranu 
Za farníky 

8 PO 7.30 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 60 let pana Vlastimila 

9 ÚT  17.00 Za + rodiče Aloisii a Jaroslava Lysákovy, + prarodiče z obou stran, duše v očistci, dar 
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

10 ST 17.00 Za + Františka a Jarmilu Vilímkovy, + rodiče Cepkovy, + Marušku Cepkovou a Boží ochranu   

11 ČT 17.00 Za + rodiče z obou stran, ochranu a Boží požehnání pro živou rodinu 

12 PÁ 17.00 Za + Josefa Struhaře, + manžele Šebákovy a Boží požehnání pro živou rodinu 

13 SO 17.00 Na poděkování za přijaté dary a milosti pro rodinu Liškovu, Manišovu, Šebákovu, Esteřákovu a 
Skálovu  

 
 

• V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března zůstávají omezení pro 
bohoslužby nezměněna. Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor.    

• Srdečně zvu na pobožnosti Křížové cesty, které probíhají v pátek v 16.20 hod. a v neděli ve 
14. 00 hod. Dnes Křížovou cestu povede společenství Alfa a příští neděli společenství maminek. 

• Také srdečně zvu v pátek v postní době na Nikodémovu noc, tj. adorace ve tmě, která začne po 
večerní mši svaté do 20.30 hod. 

• Po celý měsíc březen nebudou slouženy sobotní mše svaté s nedělní platností v Sidonii a budou 
slouženy ve farním kostele v 17.00 hod. Tuto sobotu již nebude Fatimská pobožnost. 

• Rádi uvítáme nové ministranty, mladší a starší, kteří by rozšířili řadu těch, kdo slouží u oltáře a 
přispívají k důstojné Boží oslavě při mši svaté. Přihlásit se můžete u. o Richarda.  

• Ve středu ve 12.00 hod bude pohřeb zemřelé paní Marie Dittrichové z Bylnice. Prosme 
v modlitbě za naší zemřelou sestru: Odpočinutí věčné dej jí ó Pane… 

 
 
 


