
Pořad bohoslužeb od 26. 1. do 2. 2. 2020 
 

Neděle 26. ledna 

3. neděle v mezidobí 

Neděle Božího slova 

9.00 HL  Za * a † farníky 

10.30 DL  Na poděkování za obdržené milosti s prosbou  

 o požehnání 

Pondělí 27. ledna 

 Památka sv. Anděly  

 Mericiové, panny 

17.00 SE Za † rodiny Latinákovy, Ovesné, Machů, Polomíkovy,  

za duše v očistci, dar zdraví, pomoc a ochranu Panny 

Marie pro * rodiny 

Úterý 28. ledna 

Památka sv. Tomáše 

Akvinského, kněze 

  

Středa 29. ledna   

Čtvrtek 30. ledna 17.30 DL Za † Anastázii Kozubíkovu, † Radomíra Hudečka  

a za duše v očistci 

Pátek 31. ledna 

Památka sv. Jana 

Boska, kněze 

16.00 HL Na poděkování Josefa Šenovského za dar 60-ti let života  

s prosbou o požehnání pro rodinu, obec a celou farnost 

Sobota 1. února 

1. sobota v měsíci 

8.00 DL  Za členy živého růžence z Dolní Lhoty 

17.30 HL  Za † Anežku Žáčkovu, manžela, sestru Marii, dar zdraví  

 a požehnání pro celou * rodinu 

Neděle 2. února 

Svátek Uvedení 

Páně do chrámu 

9.00 HL Za děti, které půjdou k 1. svatému přijímání, jejich rodiče 

a kmotry 

10.30 DL  Za děti, které půjdou k 1. svatému přijímání, jejich rodiče 

 a kmotry 
 

Oznamy:  
 

31. 1. Světový den pomoci malomocným   2. 2. Světový den zasvěceného života 
 

- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli byla 17.860,-Kč; v HL 8.560,-Kč a v DL 9.300,-

Kč. Bůh Vám štědře odplať Vaše dary. 
 

- Poděkování: všem, kdo jste se každý den modlili za jednotu křesťanů; všem, kdo jste se 

přidali k maminkám z Hnutí modlitby matek a modlili se za děti a členům pastorační rady 

farnosti za účast na pondělním setkání. 
 

- V sobotu je Hromniční pouť ve Šternberku. Autobus vyjíždí z DR v 6 h…. SE 6.30 h. 
 

- 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). Přihlášení do 2. 

února! u P. Ondřeje: telefonický (603487506) nebo e-mailem (fara.stitna@seznam.cz). 
 

- V pondělí 10.2. bude mít naše farnost Adorační den farnosti v rámci adoračních dnů v naší 

diecézi. Adorace budou v obou kostelích - HL 11-15.30 hodin; DL 12.30-17 hodin a v kapli 

v SE 8.30-10.30 hodin. Rozpis k adoraci na zapsání adorantů je na stolku. 
 

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

udělených svátostí: křtů 10; manželství 8; pomazání nemocných 65. Při pohřbu jsme se 

rozloučili se 13 bližními. 
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