
Pořad bohoslužeb od 4. 2. do 11. 2. 2018 
 

Neděle 4. února 

5. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za + Josefa Šimonů a za celou * rodinu 

10.30 DL  Za + Františka a Ludmilu Malotovy, syna, rodiče 

 Masařovy s prosbou o ochranu pro celou rodinu 

Pondělí 5. února  

Památka sv. Agáty, panny 

a mučednice 

17.00 SE Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)  

Úterý 6. února 

Památka sv. Pavla Mikiho 

a druhů, mučedníků 

  

Středa 7. února   

Čtvrtek 8. února 16.00 HL  Za + Vlastimilu Zelinkovu, manžela, syna Václava  

 a za celou * rodinu 

Pátek 9. února 17.30 DL Na poděkování za 65 let života s prosbou o dar zdraví, 

požehnání pro celou rodinu 

Sobota 10. února 

Památka sv. Scholastiky, 

panny 

Adorační den farnosti 

8.00 DL   Za * a + farníky 

9.00 SE Za všechny občany Sehradic, za dar víry, odpuštění 

hříchů, ochranu a pomoc 

17.30 HL  Na poděkování za 55 let společného života, ochranu  

 a pomoc pro celou * rodinu 

Neděle 11. února 

6. neděle v mezidobí; 

Světový den nemocných 

9.00 HL  Za všechny nemocné, za upevnění ve víře,  posílení  

naděje, vytrvalost v dobrém a za uzdravení duše i těla 

10.30 DL  Za všechny nemocné, za upevnění ve víře,  posílení  

 naděje, vytrvalost v dobrém a za uzdravení duše i těla 

 

Oznamy: 
 

- V čtvrtek bude po mši svaté v HL schůzka ministrantů. 
 

- V sobotu bude Adorační den farnosti. Adorace budou: DL 8.30-12 h; SE 9.30-11.30 h; HL 

13-17.30 h. Rozpis k zapsání na adoraci je na stolku vzadu. Prosím zapište se. 
 

- Příští neděli se slaví na celém světě Světový den nemocných. Při mších svatých bude 

společné udělování svátosti pomazání nemocných. Předpokladem přijetí této svátosti je 

milost posvěcující, kterou nabýváme při svátosti smíření a završením je sjednocení s Kristem 

při svatém přijímání. Tato svátost dokáže dělat divy, když je přijímána s vírou v „pravý“ čas 

a ne na „poslední“ chvíli. 
 

- Příští neděli bude možnost zakoupit si průvodce na postní dobu. 
 

- Ve čtvrtek bude po mši svaté v HL schůzka ministrantů. 
 

- V týdnu od 12. do 18. 2. se slaví v naší zemi Národní týden manželství. Na stolečku je 

několik letáčků s nabídkou aktivit ve Zlíně. 
 

- Odpolední posezení… pozvánky rozdají ministranti. 
 



- Ve čtvrtek za mnou přišla jedna paní s knihou Touha věků. Abyste věděli, tuto knihu 

vydávají adventisté a mohou v ní být věroučné nepřesnosti. Jedinečnou knihu o Ježíši napsal 

papež Benedikt XVI. a jmenuje se Ježíš Nazaretský. 


