
 

3. neděle v mezidobí 
23. 1.  - 29. 1. AD 2022 

 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 

Úterý  - Památka sv. Pavla, apoštola 

Středa  - Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 

Čtvrtek - Památka bl. Jiřího Matuleviče, biskupa 

Pátek  - Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
23 NE 7.30 

9.00 
 

10.30 

Za + rodinu Miklasovu, jejich + děti, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + Oldřicha, + vnučku Alenku, + Annu, + Františka, + syna Rostislava, duše v očistci a Boží 
požehnání pro celou živou rodinu 
Za farníky 

24 PO  7.30 
  

 Za + dvoje rodiče, jejích + děti, + synovce, všechny + z těchto rodin a Boží požehnání pro celou živou 
rodinu  

25 ÚT 17.00 Za + Miroslava Polereckého, jeho + rodiče, + rodiče Kostkovy, jejich 3 + syny a dar zdraví, pomoc 
Boží a ochranu PM pro živou rodinu 

26 ST  17.00 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 90 let paní Marie, za + Vladimíra Malacha, dvoje + rodiče, dar 
zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu 

27 ČT 17.00 Za + Jarmilu Vilímkovou (1. výročí), + manžela, rodiče, sestru a Boží požehnání pro živou rodinu  

28 PÁ 17.00 Za + Evu a Josefa Novákovy, + rodiče Novákovy, Fojtíkovy a Boží požehnání pro živou rodinu 

29 SO 7.30 Na poděkování P. Bohu za dožiti 90 let Vojtěcha Strnky, a Boží požehnání pro živou rodinu 

• Dnešní neděli v celé církvi prožíváme 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“. 

• Dnes 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. 

• Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

• V pátek v 18.00 hod bude katecheze pro biřmovance. 

• V sobotu v 17.00 hod budou chvály. Srdečně zveme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


