
 

7. neděle v mezidobí 
19. 2.  - 25. 2. AD 2023 

 

 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
19 NE 

 
7.30 
9.00 

10.30 

Za + syna Františka, + Františka Kostku a Boží požehnaní pro živou rodinu 
Za + Jana Šerého, + rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží požehnaní pro živou rodinu 
Za farníky 

20 PO 7.30 Za + rodinu Kosovu, Rolkovu, Vágnerovu a Gattmaierovu, Boží požehnání a ochranu Panny Marie 
pro živou rodinu 

21 ÚT  17.00  Za + rodiče Macháčovy, Macků, Šenovské a Císařovy, + setry Marii a Alenu, + švagrovou Ludmilu a 
Boží požehnání pro živou rodinu 

22 ST 7.30  
17.00 

Za živé a + z rodiny Fryštacké, Kamasové, Hubáčkové, Čuříkové a duše v očistci 
Na poděkování Pánu Bohu za přijiaté dobrodiní 

23 ČT 17.00 Za + Marii Staníkovou, jejího + manžela Jaroslava, + syna Ladislava, + rodiče Staníkovy a Kostkovy 
a Boží požehnání pro živou rodinu  

24 Pá 17.00 Za + rodiče Vaškovy, jejich + sourozence, + syna Josefa, + zetě Miroslava, Boží ochranu a 
uzdravení duše i těla pro živou rodinu  

25 SO   7.30 Na poděkování za všechny přijaté milosti pro rodinu Liškovu, Manišovu, Šebákovu, Esteřákovu, 
Skálovu a duše v očistci, s prosbou o Boží požehnání 

 

• Dnes se koná sbírka na tzv. haléř sv. Petra. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

• Ve středu vstoupíme do posvátné doby svatopostní, kdy nás církev vybízí k pokání. Tento den je 
dnem přísného půstu. Postní doba má odlišný charakter než ostatní části liturgického roku. Je to 
doba naší metanoi, což znamená obrácení, změna smýšlení, činění pokání. Při mši svaté na 
Popeleční středu bude svěcení popela a udělování popelce. Tento den mše svaté budou ráno 
v 7.30 hod a večer v 17.00 hod. 

• Po celou postní dobu Vás zveme na pobožnosti Křížové cesty, které budou probíhat v pátek 
v 16.20 hod. a v neděli ve 14.00 hod 

• Srdečně zvu každý pátek v postní době na Nikodémovu noc, tj. adorace ve tmě, která začne po 
večerní mši svaté do 21.00 hod. 

• V sobotu 4. března ve spolupráci s farností Val. Klobouky budeme prožívat postní duchovní 
obnovu, kterou povede o. Karel Matlok, MIC. Obnova se uskuteční v kulturním domě ve Val. 
Kloboukách. Na obnovu je potřeba se přihlásit.. Víc informací najdete na plakátcích ve vitrínkách.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


