
 
 

 
 

 

4. neděle postní 
27. 3.  - 2. 4. AD 2022 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
27 NE 7.30 

 
9.00 

10.30 

Za + Radka Chytila (1.výročí), duše v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou 
rodinu 
Za + rodiče Skřekovy, + syna, + bratry a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za farníky 

28 PO 7.30 Za + Jiřinu a Zdeňka Miklasovy, syna, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

29 ÚT 18.00 Za + Aloise Hořáka, dvoje + rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu 

30 ST 18.00 Za + rodiče Bližňákovy, 3 + syny, dceru, + rodiče Ďulíkovy a Boží požehnání pro živou rodinu 

31 ČT 18.00 Za + Antonína Řeháka, + zetě Jaroslava Kostku, dvoje + rodiče, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie za živou rodinu 

1 PÁ 7.30 
18.00 

Za nemocné z farnosti 
Za + rodiče Tománkovy, + syna Stanislava, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu 

2 SO 7.30 Za živé a + členy živého růžence 

 

• Srdečně zveme na pobožnosti Křížové cesty, které probíhají v pátek v 17.20 hod. a v neděli ve 
14. 00 hod. Dnes Křížovou cestu povede společenství maminek a příští neděli malá scholka. 

• Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

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

• V pátek po večerní mši sv. bude Nikodémova noc. Ukončení ve 21.00 hod.  

• Od úterý budou začínat večerní mše svaté v 18.00 hod. Sobotní mše svatá v Sidonii bude 

v 18.00 hod. 

• Zítra v pondělí v 15.00 hod. bude pohřeb zemřelého pana Jana Šenkeříka z Brumova. V úterý 

v 15.00 hod bude pohřeb zemřelého pana Stanislava Strýčka ze Sidonie. Prosme v modlitbě za 

naše zemřelé bratry: Odpočinutí věčné dej jim ó Pane… 

 

 

 

  

 

 

 

 


