
 

1. neděle postní 
26. 2.  - 4. 3. AD 2023 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
27 NE 7.30 

 
9.00 

10.30 

Za + rodiče Suré, Karafiátovy, + rodinu Novákovu, duše v očistci a Boží požehnaní pro živou 
rodinu 
Za + rodiče Sopkovy, duše v očistci a Boží požehnaní pro živou rodinu 
Za farníky 

28 PO 7.30 Za + Marii a Jaroslava Bačovi, + rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží požehnaní pro 
živou rodinu 

1 ÚT 17.00 Za + Anežku Stružkovou, + rodinu Matějíčkovu, Stružkovu, duše v očistci a Boží požehnání 
pro živou rodinu 

2 ST   17.00 Za + manžela Karla Žižku, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

3 ČT 17.00 Za + Josefa a Jiřinu Kráčmarovy, jejich + rodiče, sourozence a duše v očistci 

4 PÁ 7.30 
17.00 

Za nemocné 
Za + Karla a Karlu Blanařovy, + sourozence, + rodiče, zetě Františka a Boží požehnání pro 
živou rodinu 

5 SO 7.30 Za živé a + členy živého růžence 

 

• Srdečně zveme na pobožnosti Křížové cesty, které probíhají v pátek v 16.20 hod. a 
v neděli ve 14. 00 hod. Příští neděli Křížovou cestu povede společenství Alfa.  

• Také srdečně zveme v pátek v postní době na Nikodémovu noc, tj. adoraci ve tmě, která 
začne po večerní mši svaté do 21.00 hod. 

• Tento týden je první pátek v měsíci. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek a v pátek od 
9.00 hod. 

• Příští neděli při mši svaté v 10.30 hod děti, které se připravují k 1. sv. příjímání budou 
představené farnosti. Srdečně zvu děti a jejich rodiče. 1.sv. přijímání v naší farnosti bude 
21. května. 

• Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli minulou neděli na sbírku na Halíř sv. Petra. 

• 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 do středy. Začátek bude v 9.00 hod. Více 
informací najdete na plakátcích ve vitrínkách.  

• V pondělí ve 14.30 hod. bude pohřeb zemřelého pana Vlastimila Vyorala se sv.Štěpána. 

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

 

 
 

 

 

 


