
 

 

3. neděle v mezidobí 
22. 1.  - 28. 1. AD 2023 

 

Liturgický kalendář: 
 

Úterý  - Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 

Středa  - Památka sv. Pavla, apoštola 

Čtvrtek - Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 

Pátek  - Památka bl. Jiřího Matuleviče, biskupa 

Sobota - Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
22 NE 7.30 

9.00 
 

10.30 

Za + Anežku Fritschovou a za živou a + rodinu 
Za + Ladislava Kroupu, + manželku, jejich + rodiče a sourozence, duše v očistci a Boží požehnání pro 
živou rodinu   
Za farníky 

23 PO  7.30  Za + Františka Šimoníka, + bratra, + rodiče, 2 + zetě a Boží požehnání pro živou rodinu 

24 ÚT 17.00 Za + rodiče Biličovy, 2 + syny a Boží požehnání pro živou rodinu 

25 ST  17.00  Na poděkovaní Panu Bohu za dožití 80 let pí. Zdislavy Hořákové, + manžela a Boží ochranu pro živou 
rodinu 

26 ČT 17.00 Za svatořečení bl. Jiřího Matuleviče MIC   

27 PÁ 17.00 Za +Josefa a Evu Novákovy, + rodiče Novákovy, Fojtíkovy a Boží požehnání pro živou rodinu 

28 SO 7.30 Za + manžela Josefa Jahodu, jeho + otce Stanislava, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

• Dnešní neděli v celé církvi prožíváme 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“. Papež František připomíná nám 
všem věřícím hodnotu Písma sv. pro křesťanský život.  

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

• Ve středu v 17.45 hod bude setkání rodičů dětí, které se připravují k 1. sv. přijímání. 

• Příští neděli budou křty, ponaučení rodičů a kmotrů bude v pátek v 18.30 hod na faře. 

• Hledáme nové kandidáty na ministranty a děvčata do scholky. Přihlašovat se můžete u o. Richarda. 

• 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 nebo v zákristii. 

 
 
 
 
 
 
 
 


