
 

7. neděle v mezidobí 
20. 2.  - 26. 2. AD 2022 

Liturgický kalendář: 

Úterý  - Svátek Stolce sv. Petra, apoštola 

Středa - Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 
 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
20 NE 

 
7.30 

 
9.00 

10.30 

Za + Karla Svobodu,+ manželku Marii, + rodiče Svobodovy a Lysákovy, + pravnučku, duše v očistci 
a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + rodiče Pinďákovy, zetě Františka, Boží požehnání pro živou rodinu 
Za farníky 

21 PO 7.30 Na úmysl dárce 

22 ÚT  17.00 Za + Petra Krahulce, + rodiče Krahulcovy, 4 + strýce, Boží požehnání pro živou rodinu 

23 ST 17.00 Za + z rodiny Šenovy, Lekešovy, Uherkovy, Matějkovy, za duše v očistci, Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie pro živou rodinu  

24 ČT 17.00 Za + rodiče Vaškovy, + syna Josefa, jejich sourozence, zetě Miroslava, Boží požehnání a ochranu 
pro celou živou rodinu 

25 Pá 17.00 Za + Josefa a Anežku Zvoníčkovy, rodinu Krutkovu, Sedlačíkovu, duše v očistci, Boží požehnání a 
ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

26 SO   7.30 Za + rodinu Kossovu 

 

• Ve středu po mši svaté bude setkání rodičů dětí, které se připravují k 1.sv. přijímání. Účast 
jednoho z rodičů je povinná. 

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

• Příští neděli bude sbírka na tzv. haléř sv. Petra. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

• 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.      

• Dnes v 15.00 hod v kostele v Luhačovicích bude páté setkání v rámci projektu Amoris Laetitia. 
Téma: „Věčnost a krása lásky“. Srdečně zveme všechny rodiny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


