
 

2. neděle v mezidobí 
16. 1.  - 22. 1. AD 2022 

 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí  - Památka sv. Antonína, opata 

Úterý  - Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 

Pátek  - Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 
 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
16 NE 7.30 

9.00 
10.30 

Za farníky 
Za + Anežku Fritschkovou a živou rodinu 
Za + Ladislava Kroupu, jeho rodiče, sourozence a duše v očistci 

17 PO  7.30  Za + Jana Švacha, + rodiče Švachovy, Křížovy, Bližňákovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou 
rodinu 

18 ÚT 17.00 Za + manžela, + zetě, + rodiče, strýce Stanislava, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

19 ST 17.00 Za + Františka Macháče a živou a + rodinu 

20 ČT 17.00 Na poděkovaní Pánu Bohu za dožiti 50 let Josefa Fritschky 

21 PÁ 17.00 Za + manžela, živou a + rodinu Bařinkovu, Antošovu a poděkování Pánu Bohu za dožití 80 let a za 
duše v očistci 

22 SO 7.30 Za + Františka Šimoníka, + rodiče, + bratra, 2 + švagry, + rodiče Sívkovy, + syna Miroslava a Boží 
požehnání pro živou rodinu 

• Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme v modlitbě na tento 
úmysl. 

• Příští neděli v celé církvi budeme prožívat Neděli Božího slova vyhlášenou papežem Františkem, 
který řekl: „Chtěl jsem povzbudit k poznání Pánova slova v celé jeho kráse, v celé jeho duchovní 
síle, povzbudit k duchovní četbě Bible a důvěrné znalosti Božího slova. Z těchto důvodů jsem 
zavedl neděli Božího slova“. 

• Příští neděli v 16.00 hod v kostele v Dolní Lhotě bude čtvrté setkání v rámci projektu Amoris 
Laetitia. Téma: „Láska v manželství“. Srdečně zveme všechny rodiny. 

• Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

• Charita Valašské Klobouky děkuje všem za štědrou podporu Tříkrálové sbírky a koledníkům za 
ochotnou spolupráci. 

• V pondělí ve 14:30 hod bude pohřeb zemřelého pana Karla Měšťánka z Bylnice. Prosme 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


