
Pořad bohoslužeb od 2. 2. do 9. 2. 2020 
 

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 

Pondělí 3. února 

Památka sv. Blažeje,bis. a m. 

17.00 SE Za * a † farníky 

Úterý 4. února 17.30 DL Za † Františka Mikulce, syna, rodiče z obou stran, 

duše v očistci, dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

Středa 5. února 

 Památka sv. Agáty, p. a muč. 

  

Čtvrtek 6. února 

Památka sv. Pavla Mikiho  

a druhů, mučedníků 

16.00 HL  Na poděkování za prokázaná dobrodiní, s prosbou  

 o živou víru, požehnání a ochranu Panny Marie  

 pro celou rodinu 

Pátek 7. února 

1. pátek v měsíci 

16.00 HL Za † rodiče Masařovy, Žákovy a Čaplovy s prosbou  

o dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu 

17.30 DL Za * a † farníky 

Sobota 8. února 

Památka sv. Josefíny Bakhity. 

panny  

10.30 DL  Pohřeb p. Františka Martince 

17.30 HL   Za všechny nemocné, za upevnění víry, posílení 

  naděje, vytrvalost v dobrém a za uzdravení 

 

Neděle 9. února 

5. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Na poděkování za 70 let života s prosbou o zdraví, 

 pomoc, ochranu a požehnání pro 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. 
 

- V pátek budu od 8.30 h. navštěvovat nemocné… Od 15.30 h. je v HL příležitost ke 

svátosti smíření a tiché adoraci. Po mši svaté bude prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. 

V DL bude příležitost ke svátosti smíření po 17 hod. Po mši svaté bude prvopáteční 

pobožnost k Ježíšovu Srdci. 
 

- V úterý 11.2. se slaví na celém světě Světový den nemocných. V sobotu 8.2. (HL) a v 

neděli 9.2. (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 přináší posilu všem, kdo jí přijímají s vírou. 
 

- 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 je na stolku. Prosím zapište se. 
 

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

- Výtěžek Farního plesu je 41.500.- Kč 

 


