
 

3. neděle postní 
20. 3.  - 26. 3. AD 2022 

 

Liturgický kalendář: 
 

Pátek - Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

20 NE   
  

7.30 
9.00 

 
10.30  

Za + rodiče Serišovy, Zelinovy, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu  
Za + manžela Zdeňka Mikše, + rodiče z obou stran, + děti, vnuky, Boží požehnání a ochranu Panny 
Marie pro živou rodinu 
Za farníky 

21 PO   7.30 Za + P. Stanislava Malińského MIC (1. výročí) 

22 ÚT  17.00 Za + Josefa Horečného, + rodiče Hořákovy, Horečné, Vítkovy a jejich + děti, duše v očistci, dar zdraví, 
Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

23 ST 17.00 Za + Lubomíra Janáčka, jeho + rodiče, + Jaroslava Macků, jeho + rodiče, + sourozence a Boží 
požehnání pro živou rodinu 

24 ČT 17.00 Za + Františka a Boženu Fojtíkovy, + zetě Aloise, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou 
rodinu 

25 PÁ   7.30 
17.00 

Za živou a + rodinu Dorňákovu a duše v očistci 
Za + rodiče Josefa a Anežku Krajčovy, jejich + dceru Janu Kostkovou s manželem, + rodiče, + 
sourozence, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu 

26 SO 7.30 Za + Ludmilu Křížovou (1. výročí), + manžela, rodiče a živou rodinu 

 

• Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 24. hodinové adorace Valašsko se modlí za mír na Ukrajině, a 
také za účast na postní duchovní obnově, kterou jsme prožívali v sobotu. 

• Zítra ranní mše svatá bude obětována za zemřelého o. Stanislava Malinského MIC k 1, výročí 
úmrtí. 

• V pátek na slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ budou dvě mše svaté, a to ráno v 7.30 hod. a 
odpoledne v 17.00 hod. 

• Také v pátek v 18.00 v orlovně bude další katecheze pro biřmovance. 

• Příští neděli bude sbírka na potřeby kostela. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Také Pán 
Bůh zaplať Josefům a Josefínám za dar na kostel ve výši 4200,-Kč. 

• Srdečně zveme na pobožnosti Křížové cesty, které probíhají v pátek v 16.20 hod. a v neděli ve 
14. 00 hod. Dnes Křížovou cestu povede společenství manželé a příští neděli společenství 
maminek. 

• Také srdečně zveme v pátek v postní době na Nikodémovu noc, která začne po večerní mši 
svaté do 21.00 hod. 

• Dnes v 15.00 hod v kostele v Újezdě bude šesté setkání v rámci projektu Amoris Laetitia. Téma: 
„Láska, která se stává plodnou“. Srdečně zveme všechny rodiny. 

• Matice Svatohostýnská a duchovní správa na Svatém Hostýně zve na sobotu 2. dubna ochotné 
brigádníky na úklid dřeva po těžbě. Zájemci ať se hlásí u pana Miroslava Ďulíka (tel. 732 349 775) 
nebo u o. Richarda. 

 


