
Pořad bohoslužeb od 20. 1.  do 27. 1. 2019 
 

Neděle 20. ledna 

2. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za + Stanislava Majerika (1. výročí), jeho rodiče  

 a rodiče Šenovské 

10.30 DL  Za + Josefa Váňu (1. výročí) 

Pondělí 21. ledna 

Památka sv. Anežky 

Římské, panny a muč. 

17.00 SE Za + rodiče Šenovské, jejich + rodiče, dar zdraví  

a pomoc pro * rodiny 

Úterý 22. ledna 16.00 HL Za celou * rodinu s prosbou o pomoc, ochranu  
a požehnání, za + členy a za duše v očistci 

Středa 23. ledna   

Čtvrtek 24. ledna 

Památka sv. Františka 

Saleského, biskupa  

a učitele církve 

16.00 HL 

 

Za + Aloise Hustého, syna Stanislava, rodiče Husté  

a Koldůškovy, Františku a Vladimíra Rafajovy, za duše  

v očistci a požehnání pro * rodiny 

Pátek 25. ledna  

Svátek Obrácení  

sv. Pavla, apoštola 

17.30 DL Za + Miroslava Žáčka, dceru, rodiče Máčalovy,  

Annu Váňovu a ochranu pro * rodinu 

Sobota 26. ledna 

Památka sv. Timoteje  
a Tita, biskupů 

17.30 HL Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou  

o požehnání a pomoc do dalšího života 

Neděle 27. ledna 

3. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za + Miriam Šenovskou a za celou rodinu Šenovskou 

10.30 DL  Za + rodiče Vodičkovy a Šůstkovy s prosbou o ochranu  

 a požehnání pro celou * rodinu 
 

Oznamy: 
 

18.-25.1. - Týden modliteb za jednotu křesťanů 
 

- Děkuji všem, kdo jste se přičinili k uspořádání Farního plesu. Stejně jako v minulých 

letech byl vydařený. 
 

- Děkuji členům pastorační rady farnosti za účast na pondělním setkání. 
 

- Od pátku do pátku se modlíme za jednotu křesťanů. (modlitba 031 v kancionále) 
 

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Ve čtvrtek bude v kostele v DL v 17 h. další schůzka ministrantů. 
 

- Koncem minulého roku se začali mládežníci - od 7. třídy - scházet na společenství. Chtějí 

se setkávat v pátky 1x za měsíc - 1x v HL a 1x v DL (po mši svaté). Prosím Vás rodiče, 

abyste mladé na spolčo poslali. 
 

- Od pátku do neděle mají maminky z Hnutí modlitby matek triduum. Na plakátku jsou 
podrobnosti. K modlitbám jsou pozvání všichni. 
 

- V sobotu odpoledne ve 14 h. jsou všechny děti a mládež zváni na Homolu na bobování... 
 

- Ve Šternberku bude 2.2. Hromniční pouť matek. Program pouti je na plakátku. Na pouť 

se vypravuje autobus. Na stolku je zapisovací list, kde se zapisují účastníci. 
 

- Po zapisování úmyslů na mše svaté zůstalo několik termínů volných. Můžete se zajímat v 

zákristii 


