
 

 

6. neděle v mezidobí 
13. 2.  - 19. 2. AD 2022 

 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
13 NE 

 
7.30 
9.00 

 
15.00 

Za + Antonína a Marii Strnadovy, zetě Jiřího a duše v očistci  
Za + manžela, jeho + otce, prarodiče z obou stran, 2 + bratry, duše v očistci a Boží požehnání pro 
živou rodinu 
Za farníky 

14 PO 7.30 Za + Václava Vančuříka, + rodiče z obou stran, + sourozence, duše v očistci a Boží požehnání pro 
živou rodinu 

15 ÚT  17.00 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 80 let Ludmily Krahulcové, za obdržené milosti a dobrodiní 
s prosbou o Boží požehnání do dalších let 

16 ST 17.00 Za + Stanislava Dorňáka, dvoje + rodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

17 ČT 17.00 Za + Josefa Ptáčka, + rodiče, + sourozence a živou rodinu 

18 PÁ 17.00 Za + rodiče Lysáčkovy a Novákovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

19 SO 7.30 Na poděkování za přijaté milosti, 60 let společného života manželů Vilímkových, + rodiče, jejich děti, 
+ manžele Dušovské, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu 

 

• Dnes v 15.00 hod. Fatimská pobožnost. Hlavním kazatelem bude otec Jan Ston, farář z Luhačovic. 
       Srdečně zveme. Hrubá mše sv. již nebude. 

• V úterý po večerní mši sv. bude na faře setkání pastorační rady. 

• V pátek v 18.00 hod. bude další katecheze pro biřmovance. 

• Skupinky, které se zapojili do synodálního procesu, prosím, aby odevzdali vyplněné formuláře-
dotazníky do 2. března a to online formou. Formuláře na vyplnění najděte na webových stránkách 
naší farnosti v sekci Synoda. Případně tištěna verze je k dispozici v sakristii u o. Richarda.  
Děkujeme animátorům a všem, kteří se zapojili do synodálního procesu.      

• Příští neděli v 16.00 hod v kostele v Luhačovicích bude páté setkání v rámci projektu Amoris 
Laetitia. Téma: „Věčnost a krása lásky“. Srdečně zveme všechny rodiny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


