
Pořad bohoslužeb od 3. 2. do 10. 2. 2019 
 

 

Neděle 3. února 

4. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za + Miroslava Malotu, rodiče, sourozence  

a za * a + rodinu Malotovu a Masařovu 

10.30 DL   Za + Františka Žáčka, jeho maminku Aloisii, otce, duše 

  v očistci, dar zdraví a ochranu pro rodinu Pavelkovu, 

  Jurákovu a Maňasovu 

Pondělí 4. února  17.00 SE Za + rodiče Machů, jejich + rodiče, za dar zdraví, 

pomoc a ochranu Panny Marie pro * rodiny 

Úterý 5. února 

Památka sv. Agáty, panny 

a mučednice 

17.30 DL Za * a + farníky 

Středa 6. února 

Památka sv. Pavla 

Mikiho a druhů, mučed. 

  

Čtvrtek 7. února 16.00 HL  Za + manžela, rodiče z obou stran a požehnání  

 pro * rodinu 

Pátek 8. února 17.30 DL Za + Bohumilu Hubáčkovu, rodiče, bratra a manželku 

Sobota 9. února 17.30 HL   Za všechny nemocné, za upevnění víry, posílení naděje, 

  vytrvalost v dobrém a za uzdravení 

Neděle 10. února 

5. neděle v mezidobí; 

Adorační den farnosti  

9.00 HL   Za + rodiče Malotovy a syny, rodinu Kolaříkovu,  

  duše v očistci a za celou * rodinu 

10.30 DL   Za všechny nemocné, za upevnění víry, posílení naděje,  

  vytrvalost v dobrém a za uzdravení 

 

Oznamy: 
 

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

- Mládežníci (od 7. třídy) se začali scházet na společenství. V pátek bude v 18.30 h. v DL. 

Prosím Vás rodiče, abyste mladé na spolčo poslali. 
 

- V neděli bude mít naše farnost Adorační den farnosti v rámci adoračních dnů v naší 

diecézi. Adorace budou v HL 10-15 hodin; DL 7-10.15 hodin. Rozpis k zapsání na adoraci 

je na stolku vzadu. Prosím zapište se. 
 

- V pondělí 11.2. se slaví na celém světě Světový den nemocných. V sobotu 9.2. (HL) a v 

neděli 10.2. (DL) mohou nemocní při mši svaté přijmout svátost pomazání nemocných. 

Tato svátost je pro věřící všech věkových skupin, pro lidi před operací či větším 

chirurgickým zákrokem či pro seniory pokročilého věku. 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. 
 

- Na vývěsce je k prohlédnutí stručný výkaz hospodaření naší farnosti za uplynulý rok. 

Přehled udělených svátostí: křtů 13; biřmování 33; manželství 5; pomazání nemocných 84. 

Při pohřbu jsme se rozloučili se 14 bližními. 


