
 

2. neděle postní 
5. 3.  - 11. 3. AD 2023 

 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
5 

 

NE 
 

7.30 
9.00 

10.30 

Za + Josefa Ptáčka, + rodiče, sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + syna Václava Fojtíka, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu 
Za farníky 

6 PO 7.30 Za živé a + z rodiny Urubkové, Šimoníkové, Kabeláčové a Strapinové 

7 ÚT  17.00 Za + rodiče Aloisii a Jaroslava Lysákovy, + prarodiče z obou stran, duše v očistci, dar zdraví a Boží 
požehnání pro živou rodinu 

8 ST 17.00 Za + Karla a Františku Kostkovy, + rodiče Kostkovy, Struhařovy, jejich + děti a Boží požehnání pro 
živou rodinu  

9 ČT 17.00 Za živé a + Františky z farnosti 

10 PÁ 17.00 Za + z rodiny Pagáčové, Divošové, Krajčíové a Boží požehnání pro živou rodinu 

11 

 

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 na hrubé mši svaté představíme farnosti 31 dětí, které se připravují na 1. svaté přijímání, 
které bude v neděli 21. května. Prosíme Vás o modlitbu za tyto děti.  

• Srdečně zveme na pobožnosti Křížové cesty, které probíhají v pátek v 16.20 hod. a v neděli 
ve 14. 00 hod. Dnes Křížovou cestu povedou společenství Alfa a příští neděli prosím 
společenství manželů. 

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

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

• Ve čtvrtek večerní mše svatá bude obětovaná za živé a zemřelé Františky naší farnosti. 

• V sobotu v 17.00 hod srdečně zveme na chvály. 

• Farnost Nedašov zve na přednášku „Životní osud olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila 
Stojana“, která se uskuteční v neděli 19. března od 16.00 hod v kostele. Přednášející budou 
doc. Jitka Jonová teoložka a historička a P. Jiří Zámečník biskupský delegát pro kauzy 
svatých. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


