
 

5. neděle v mezidobí 
5. 2.  - 11. 2. AD 2023 

•  

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Památka sv. Pavla Mikiho a druhů mučedníků 

Pátek  - Památka sv. Scholastiky, panny 

Sobota - Památka Panny Marie Lurdské 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
5 NE 7.30 

9.00 
 

10.30 

 Za + rodiče Pinďákovy, + zetě Františka Ptáčka a Boží požehnaní pro živou rodinu 
Za nedožitých 60 let Josefa Skřeka, + rodiče, strýce, Boží požehnaní a ochranu Panny Marie pro živou 
rodinu 
Za farníky 

6 PO  7.30  Za + rodiče Emilii a Aloise Dohnalovy, duše v očistci a Boží požehnaní pro celou živou rodinu 

7 ÚT 17.00 Za + Marii Březáčkovu, + manžela Františka, + syna Václava, + rodiče + sourozence Šenkeříkovy, 
duše v očistci a Boží požehnaní pro živou rodinu 

8 ST 17.00 Za + syna Aloise, + otce, + rodinu Valčíkovu a duše v očistci 

9 ČT  17.00 Na poděkování za dožití 80 let, s prosbou o Boží požehnání, zdraví a ochranu Panny Marie do dalších 
let  

10 PÁ 17.00 Za + Marii Řehákovou, jejího + manžela, + rodiče z obou stran a Boží požehnaní pro živou rodinu 

11 SO 7.30 Za všechny nemocné a trpící z farnosti  

• V úterý v 9.30 hod bude mše svatá ve stacionáři. 

• Ve středu vás srdečně zveme na večerní mši svatou s účastí pana děkana Pavla Macury v rámci 
vizitace. Po mši svaté bude v orlovně setkání celé pastorační a ekonomické rady. 

• V sobotu na světový den nemocných při mši svaté budeme udělovat svatost pomazání nemocných. 

• Pán Bůh zaplať růžencovému bratrstvu z Bylnice za dar na opravu kněžských hrobů ve výši 2.500,-
Kč a nejmenované osobě za dar ve výši 10.000,-Kč. 

• V sobotu v kostele sv. Mikuláše v Újezdě u Val. Klobouk se uskuteční děkanátní setkání 
společenství Modliteb Matek. Začátek programu bude ve 14.00 hod. Podrobnější informace najdete 
ve vitrínce na plakátku. 

• V úterý v 14.30 hod. bude pohřeb zemřelého pana Jaromíra Adamušky z Brumova. Prosme 

v modlitbě za našeho zemřelého bratra: Odpočinutí věčné dej mu ó Pane… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


