
 

8. neděle v mezidobí 
27. 2.  - 5. 3. AD 2022 

Liturgický kalendář: 
 

Středa - Popeleční středa 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
27 NE 7.30 

9.00 
 
10.30 

Za + Františka Kostku, + syna Františka a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + Annu a Jaroslava Naňákovy, + syna Vratislava, duše v očistci a Boží požehnání pro živou 
rodinu 
Za farníky 

28 PO 7.30 Za + Anežku Stružkovou, + rodinu Matějíčkovu, Stružkovu, duše v očistci, Boží pomoc a ochranu pro 
živou rodinu 

1 ÚT 17.00 Za + Ladislava Sucháčka, + syna Ladislava, + rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží požehnání 
pro živou rodinu 

2 ST  7.30 
17.00 

Za + rodiče Mackovy, + děti, + vnuka Františka a Boží ochranu pro živou rodinu 
Za + Karla a Karlu Blanařovy, + sourozence, + rodiče, + zetě Františka a Boží požehnání pro živou 
rodinu 

3 ČT 17.00 Za + Aloise Kolínka (20.výročí), + Marii Kolínkovou, + dceru Marii, + zetě Jozefa a Boží požehnání 
pro živou rodinu 

4 PÁ 7.30 
17.00 

Za nemocné 
Za + Josefa a Jiřinu Kráčmarovy, jejich + rodiče, sourozence a duše v očistci 

5 SO 7.30 Za živé a + členy živého růžence 

 
• Z rozhodnutí České biskupské konference bude dnešní sbírka ve všech kostelích naší republiky 

prostřednictvím Charity ČR věnována na pomoc lidem v těžce zkoušené Ukrajině. Papež František nás 
všechny vyzývá, abychom Popeleční středu učinili Dnem půstu za mír: „Povzbuzuji k tomu zejména 
věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili se. Kéž Královna pokoje chrání svět před 
válečným šílenstvím“. Sbírka na tzv. haléř sv. Petra se posouvá na příští neděli. 

• Ve středu 2. března vstoupíme do posvátné doby svatopostní, kdy nás církev vybízí k pokání. Tento den 
je dnem přísného půstu. Postní doba má odlišný charakter než ostatní části liturgického roku. Je to doba 
naší metanoi, což znamená obrácení, změna smýšlení, činění pokání. Při mši svaté na Popeleční středu 
bude svěcení popela a udělování popelce. Tento den mše svaté budou ráno v 7.30 hod a večer v 17.00 
hod. 

• Po celou postní dobu Vás zveme na pobožnosti Křížové cesty, které budou probíhat v pátek v 16.20 hod. 
a v neděli ve 14.00 hod 

• Srdečně zvu každý pátek v postní době na Nikodémovu noc, tj. adorace ve tmě, která začne po večerní 
mši svaté do 21.00 hod. 

• Tento týden je první pátek v měsíci. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek a v pátek od 9.00 hod. 

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

• V sobotu v 17.00 hod budeme se modlit za rodiny a nenarozené děti. 

• Příští neděli při mši svaté v 10.30 hod děti, které se připravují k 1. sv. příjímání budou představené 
farnosti. Srdečně zvu děti a jejich rodiče. 

 

 

 


