
 

Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
1. 1.  - 7. 1. AD 2023 

Liturgický kalendář: 
 

Pátek    - Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 

Neděle  - Svátek Křtu Páně 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

1.  NE 7.30 
9.00 

 17.00  

 Za živé a + kněze, kteří působili v naši farnosti   
Za dobrodince naši farnosti 
Za farníky 

2.  PO 
 

7.30   Za + Oldřicha Pekárka a Boží pomoc pro živou rodinu  

3.  ÚT 17.00 Za + manžela, + sourozence, rodiče Krahulcovy, + vnuka, zetě, s prosbou o Boží 
požehnání pro živou rodinu  

4.  ST  17.00 Za + Františka Březáčka, + manželku Marii, + syna Václava, + rodiče, + sourozence 
Březáčkovy, duše v očistci s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu 

5.  ČT  17.00 Za + rodiče Sívkovy, + syna Miroslava, + vnučku Ivanku, + rodiče Novákovy, Boží 
požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

6.  PÁ 7. 30 
17.00 

Za nemocné 
Za + Josefa Fojtíka (1.výročí), + rodiče z obou stran, + rodinu Novákovu, 
Struhařovu, + ostatní příbuzenstvo, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu   

7. P SO 7.30 Za živé a + členy živého růžence 
 

• Dnes mše svaté jsou v 7.30 hod., v 9.00 hod. a odpoledne v 17.00 hod.    

• V pátek na Slavnost Zjevení Páně budou dvě mše svaté, ráno v 7.30 hod. a večer v 17.00 hod., při 
kterých budeme žehnat vodu, křídu a kadidlo.  

• Kdo by chtěl posvětit dům nebo byt ať se přihlásí u otce Richarda. 

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

• Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli během vánočních svátků na potřeby kostela. Také růžencovému 
bratrství z Bylnice za dar na kostel ve výši 10.000 Kč.  

• Charita Val. Klobouky oznamuje, že v sobotu navštíví naše domácnosti tříkrálový koledníci. Prosím 
o Vaše vlídné přijetí a případnou podporu pomoci potřebným. Pokud by se chtěl někdo zapojit, 
kontaktujte pana ředitele Tomáše Naňáka, kde se dozvíte vše potřebné.  
 
 
 
 
 
 
 


