4. neděle v mezidobí
30. 1. - 5. 2. AD 2022
Liturgický kalendář:
Pondělí
Středa
Čtvrtek
Sobota

-

Památka sv. Jana Boska, kněze
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Památka sv. Agáty, panny a mučednice

Úmysly mší svatých na tento týden:
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7.30 Za + Vojtěcha Rosenberga, + rodiče z obou stran, 4 + sourozence, + rodinu Miklasovu, duše v očistci,
Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
9.00 Za + rodiče Lysákovy, + dceru Marii, syna Jaroslava, + manžele Hořákovy, Struškovy, duše v očistci a
Boží požehnání pro živou rodinu
0.30 Za farníky
7.30 Za + rodiny Kománkové, Mackové, Vančuříkové, Tulpové, Čapkové, Vrbové, duše v očistci a Boží
požehnání a ochranu PM pro živou rodinu
17.00 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dar života, přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží požehnání
do dalších let a za + bratra, + sestru (1. výr.)
7.30 Dantis
17.00 Za + Viktorii a Josefa Ptáčkovy, Boží požehnání pro živou rodinu
17.00 Za + rodiče Biličovy, + syna, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
7.30 Za nemocné z farnosti
17.00 Za + Aloise Valčíka (1.výročí), + otce a živou rodinu
7.30 Za živé a + členy živého růžence

Dnešní ranní mše svatá bude vysílaná online přes youtube.
Ve středu na svátek Uvedení Páně do chrámu budou dvě mše svaté, ráno 7.30 hod a večer v 17.00
hod, při kterých budeme žehnat svíčky „hromničky“. Můžete si je zakoupit v zákristii v ceně 25,-Kč.
Ve čtvrtek po mši svaté budu udělovat svatoblažejské požehnání.
Tento týden je první pátek v měsíci. Nemocné nebudu výjimečně z důvodu epidemiologické situaci
navštěvovat.
V sobotu po ranní mši svaté bude úklid stromků a betlémků. Prosím obětavé muže a mládež o pomoc.
Sbírka z minulé neděle na potřeby farnosti činila 37.601,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

