
 

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

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
26 NE   7.30 

 
9.00 

 
10.30 

Za + rodiče Josefa a Andělu Lysákovy, + dceru Marii, + vnuku Rolanda, Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie pro živou rodinu  
Za + manžela Zdenka Mikše, + rodiče z obou stran, jejich + děti, Boží požehnání a ochranu Panny 
Marie pro živou rodinu 
Za farníky 

27 PO 7.30 Za + Zdeňka a Jiřinu Miklasovy, + syna, + rodiče, + sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu 

28 ÚT 18.00 Za + Marii Ptáčkovou, + rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu 

29 ST 18.00 Za + rodinu Strnkovu, Matúšů, poděkování za 70 let života, Boží požehnání a ochranu Panny Marie do 
dalších let pro živou rodinu 

30 ČT 18.00 Za + rodiče Kozubíkovy, Turčínovy, + rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu 

31 PÁ 18.00 Za + Aloise Hořáka, + rodiče Hořákovy, Davidovy, za všechny + z rodin a Boží požehnání pro živou 
rodinu 

1 SO 7.30 Za živé a + členy živého růžence z farnosti 

 

• Srdečně zveme na pobožnosti Křížové cesty, které probíhají v pátek v 17.20 hod. a v neděli ve 
14. 00 hod. Dnes Křížovou cestu povedou ministranti a příští neděli maminky. 

• Tento týden ve čtvrtek a v pátek od 9.00 hod budu navštěvovat nemocné před velikonočními 

svátky a prvním pátkem. 

• V pátek po večerní mši sv. bude Nikodémova noc. Ukončení ve 21.00 hod.  

• Od úterý budou začínat večerní mše svaté v 18.00 hod. Sobotní mše svatá v Sidonii bude 

v 18.00 hod. 

• Příští neděli je Květná neděle. Touto nedělí vstoupíme do svatého týdne. Při každé mši svaté 
bude žehnání ratolestí. 

• Zároveň končí akce „Postní almužna“. Prosíme doneste své pokladničky do kostela. Pán Bůh 
zaplať za Vaši štědrost! 

• Velikonoční svatá zpověď v naší farnosti bude v úterý 4. dubna od 10.00 do 12.00 hod. a od 
14.30 do 17.00 hod. Rozpis zpovědí v ostatních farnostech našeho děkanátu najdete na 
nástěnce. 

• Všem dárcům, kteří přispěli na restaurování vitráží upřímné Pán Bůh zaplať. 

• Centrum pro rodinu zve dnes ve 14.30 hod na další setkání ročního programu pro manžele 
s názvem „K sobě“. Tématem setkání je my dva a Bůh. Setkání se uskuteční na pastoračním 
domě ve Valašských Kloboukách. Bližší informace najdete na plakátcích a internetových 
stránkách Centra pro rodinu Valašské Klobouky. 

• Ve dnech 22. – 23. dubna se uskuteční pouť do Králík, Wambierzyc a Klodzka. Cena 2000,- 
Kč. / v ceně doprava, pojištění, ubytování, večeře, snídání a oběd/ Přihlašovat se u otce 
Richarda.  

• Zítra v pondělí v 15.00 hod. bude pohřeb zemřelého pana Karla Nováka z Bylnice. Prosme 

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

 


