
Pořad bohoslužeb od 19. 1. do 26. 1. 2020 
 

Neděle 19. ledna 

2. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za † Karla a Annu Pláškovy, dceru Martu a požehnání 

 pro celou * rodinu 

10.30 DL  Za * a † farníky 

Pondělí 20. ledna 17.00 SE Na úmysl dárce 

Úterý 21. ledna 

Památka sv. Anežky 

Římské, panny a muč. 

16.00 HL  Za zdar operace, uzdravení, ochranu a pomoc pro celou   

 * rodinu 

Středa 22. ledna   

Čtvrtek 23. ledna 16.00 HL   Za † P. Radima Hložánku a za * rodiny Zelenkovy, 

  Myškovy a Kozubíkovy 

Pátek 24. ledna  

Památka sv. Františka 

Saleského, bis. a uč. cír. 

18.00 DL Za † Lidmilu a Josefa Hubáčkovy, rodiče z obou stran, 

za dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu 

Sobota 25. ledna 

Svátek Obrácení  

sv. Pavla, apoštola 

17.30 HL Za † Josefa Váňu, manželku Marii a za * a † rodinu 

Váňovu a Kozubíkovu 

Neděle 26. ledna 

3. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za * a † farníky 

10.30 DL  Na poděkování za obdržené milosti s prosbou  

 o požehnání 
 

Oznamy:  
 

18.-25.1. Týden modliteb za jednotu křesťanů 
 

- Děkuji všem, kdo jste se modlili za kněze sloužící v našem děkanátu i za naše setkání, kdo 

jste se přičinili k uspořádání Farního plesu. Stejně jako v minulých letech byl vydařený. 
 

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

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- V úterý bude na faře v 19 hodin jednání pastorační rady farnosti. Prosím členy o účast. 
 

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

- V pátek bude po mši svaté v Dolní Lhotě Večer chval. 
 

- Od pátku do neděle mají maminky z Hnutí modlitby matek triduum. Modlení je vždy 

přede mší svatou jak v HL tak i v DL. 
 

- Ve Šternberku bude 1.2. Hromniční pouť matek. Program pouti je na plakátku. Na pouť se 

vypravuje autobus. V předsíni je zapisovací list, kde je třeba se co nejdříve zapsat. 
 

- Ve Štítné nad Vláří se bude konat pro katechety a také pro maminky a tatínky, kteří se 

chtějí vzdělávat v oblasti náboženské výuky svých dětí kurz "Katecheze Dobrého Pastýře“. 

Termíny jsou: 21.-23.2. 1. víkend, (1. část); 22.-24.5. 2. víkend, (2. část). Přihlašovat se 

můžete do 2. února  2020! osobně u P. Ondřeje: telefonický (603487506) nebo e-mailem 

(fara.stitna@seznam.cz). 
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