
 

Svátek KŘTU PÁNĚ 
8. 1.  - 14. 1. AD 2023 

 

 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
8 

 

NE 7.30 
 

9.00 
10.30  

Za + Annu Švachovou / 1. výr./ + rodiče Kristynu a Františka Švachovy + rodiče Antonína a Marii 
Ovesné, + synovce Josefa Floreše, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu   
Za farníky 
Za + Františka Macháče, + rodiče a sourozence z obou stran, + Josefa Povalače, Boží požehnání pro 
živou rodinu   

9 PO  7.30  Za + Jana Švacha, + rodiče Švachovy, Křížovy, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu   

10 ÚT 17.00 Za + rodiče Lysákovy, + děti, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

11 ST 17.00 Za mír a pokoj ve světě    

12 ČT 17.00 Za + manžela, + zetě, příbuzné z rodiny, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu  

13 PÁ 16.00 Za + Josefa Trochtu, + rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu 

14 SO 7.30 Za + Františku a Aloise Holbovy, + rodiče, 2 + syny, + zetě, Boží požehnání a ochranu Panny Marie 
pro živou rodinu 

• Dnešním svátkem Křtu Páně končí vánoční doba. Začíná liturgické mezidobí, avšak širší okruh 
vánoční pokračuje podle starobylé křesťanské tradice až do svátku Uvedení Páně do chrámu, tj. do 
2. února. Kvůli restaurování vitrážových oken v presbytáři zůstane letos vánoční výzdoba pouze 
v obou kaplích. V sobotu po ranní mši svaté prosím o pomoc při demontáži velkého betlému a při 
odstranění stromků v presbytáři. 

• V pondělí v 9.30 hod bude ve stacionáři mše svatá 

• V pátek v 16.00 hod bude Fatimská pobožnost. 

• Centrum pro rodinu ve spolupráci s farnostmi našeho děkanátu srdečně zve na druhé setkání 

ročního programu s názvem „K sobě“. Druhé setkání proběhne v neděli 15. ledna ve Val. 

Kloboukách – tématem je „Intimita v manželství“, kterým vás provedou manželé Stavinohovi z 

Olomouce. Začátek bude v 14.30 hod v pastoračním domě, kde je zajištěno také občerstvení, v 

druhé části bude adorace v kostele (s kapelou Sinaj). Bližší informace najdete na plakátě a 

stránkách CPR. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


