
 

5. neděle postní 
21.3. - 27. 3. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Čtvrtek - Slavnost Zvěstování Páně 

Neděle            -           Květná neděle 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
21 

 

NE 7.30 

9.00 

10.30  

Za + manžela, + rodiče z obou stran, jejich + děti, + vnuky, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu 

Za živou a + rodinu Vančuříkovu, Ptáčkovu a Bečákovu 

Za farníky 

22 PO  7.30  Za + manžela, + rodiče z obou stran, 2 + bratry, duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou rodinu 

23 ÚT 17.00 Za + rodiče Řehákovy, Strnadovy, a za živou a + rodinu 

24 ST 17.00 Za + Františka a Boženu Fojtíkovy, + zetě Aloise, Boží požehnání a ochranu Panny Marie 

25 ČT  7.30  

17.00  

Za farnost 

Za + rodiče Bližňákovy, + dceru, 3 + syny, + rodiče Ďulíkovy a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

26 PÁ 17.00 Za živou + rodinu Dorňákovu, duše v očistci a ochranu Boží pro celou živou rodinu 

27 SO 7.30 

 

17.00 

Za + rodiče Vaňkovy, + Emilii Vaňkovou + rodiče Skoumalovy, + syna Ivana, + manžele Jarmilu a 

Josefa Pavlůskovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

Na úmysl ze Sidonie 
 

• Dnes ve 14.00 hod. bude Křížová cesta, kterou povedou ministranti. Příští neděli povede malá schola.  

• Ve čtvrtek o Slavnosti Zvěstování Páně budou dvě mše sv., a to ráno v 7.30 hod a večer v 17.00 hod. 

Je to zároveň den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. 

• V pátek srdečně zvu na Nikodémovou noc, která začne po večerní mši svaté do 20.30 hod.   

• Ve středu, čtvrtek, pátek a sobotu bude svatá zpověď hodinu přede mši sv.  

• Dnes začíná týden modliteb za mládež. Ve dnech 26.-27. března se uskuteční formou on-line 

Arcidiecézní setkání mládeže. Program bude vysílán z olomoucké katedrály sv. Václava. Více informací 

najdete na stránkách olomoucké arcidiecéze.  

• Příští neděli končí akce „Postní almužna“. Kdo jste se v této době epidemie sami dostali do tíživé 

finanční situace, užijte prosím peníze, které jste odložili do kasičky postní almužny pro sebe a svou 

rodinu. Pokud se rozhodnete kasičku odevzdat přineste ji jako obvykle na příští Květnou neděli a 

položte před oltář jako obětní dar. Pán Bůh zaplať. 

• Maminky zvou na Triduum modliteb matek ve dnech 26.-28. března. Sejdou se on-line každý den 

v 20:15 hod. Odkaz najdete na farních stránkách. 

• Rodiny s dětmi zvu na Křižovou cestu v přírodě do Dúbravky v Bylnici. Den a čas si určí každá rodina 

sama. U prvního zastavení v dřevěné krabičce budou k dispozici vytištěné rozjímání Křížové cesty pro 

děti. Každé dítě si ho může vzít a spolu s rodiči se podle něho modlit u jednotlivých zastavení. Po 

ukončení najdete u 14. zastavení opět v dřevěné krabičce sešit, kde můžete zanechat vzkaz nebo 

pozdrav. Pro děti bude zde připravena i malá odměna.  

• Sbírka z minule neděli na potřeby farnosti činila 33 534,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  

          Také Pán Bůh zaplať Františkám za dar na kostel ve výší 1100,- Kč. 


