
 

 

2. neděle v mezidobí 
15. 1.  - 21. 1. AD 2023 

 

Liturgický kalendář: 
 

Úterý  - Památka sv. Antonína, opata 

Středa  - Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 

Sobota - Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 
 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
15 NE 7.30 

9.00 
10.30 

Za + Josefa Janáče, + manželku, + rodiče, + bratra, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu   
Za + Ludmilu Petřinovou a Boží požehnání pro živou rodinu   
Za farníky 

16 PO  7.30   Za + sestru Marii 

17 ÚT 17.00 Za živé a + členy českého zahrádkářského svazu, při příležitosti 60.výročí založení organizace 
v Brumově-Bylnici 

18 ST 17.00 Za + rodiče Zvoníčkovy, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu   

19 ČT 17.00 Na poděkování za všechny přijaté milosti pro rodinu Liškovu, Manišovu, Šebákovu, Esteřákovu a 
Skálovu a duše v očistci  

20 PÁ 17.00  Za + Bohumilu Slámovou 

21 SO 7.30 Za + manžela, + rodiče z obou stran, za živou a + rodinu Bařinkovu, Antošovu, duše v očistci a Boží 
ochranu pro živou rodinu 

• Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme v modlitbě na tento 
úmysl. 

• V sobotu v 17.00 hod srdečně zveme na chvály. 

• Příští neděli v celé církvi budeme prožívat Neděli Božího slova vyhlášenou papežem Františkem, 
který řekl: „Chtěl jsem povzbudit k poznání Pánova slova v celé jeho kráse, v celé jeho duchovní 
síle, povzbudit k duchovní četbě Bible a důvěrné znalosti Božího slova. Z těchto důvodů jsem zavedl 
neděli Božího slova“. 

• Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

• Pán Bůh zaplať členům živého růžence ze Sidonie za dar ve výši 2000,-Kč. 

• Srdečně děkujeme, všem kteří pomohli při úklidu velkého betlému a stromků v presbytáři. 

• Charita Valašské Klobouky děkuje všem za štědrou podporu Tříkrálové sbírky a koledníkům za 
ochotnou spolupráci. 

• V sobotu 4. února se uskuteční Hromniční pouť matek ve Šternberku. Na pouť bude vypravený 
autobus.  Maminky ať se hlásí do 31. ledna u paní Pavly Naňákové. 

• Dnes proběhne ve Val. Kloboukách druhé setkání v rámci ročního programu s názvem „K sobě“ s 
tématem „Intimita v manželství“, které povedou 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). 
 
 


