Pořad bohoslužeb od 7. 2. do 14. 2. 2021
Neděle 7. února
5. neděle v mezidobí
Pondělí 8. února
Památka sv. Josefíny
Bakhity, panny
Úterý 9. února

8.00 DL Na úmysl dárce; za celou * rodinu
9.00 HL Za spásu † Marie Vrlové a požehnání pro celou * rodinu
10.30 DL Za † manžela, † rodiče a prarodiče, † sestry a bratry,
pomoc, ochranu a požehnání pro celou * rodinu

17.00 SE Za dar pokání, obrácení a odpuštění všech hříchů,
odvrácení od každého zla, dar věčné spásy pro celý náš
národ a všechny jeho obyvatele
8.00 SE Za * a † farníky

Středa 10. února
16.00 HL Za všechny seniory naší farnosti s prosbou o pomoc,
Adorační den farnosti
ochranu a požehnání
Památka
sv. Scholastiky, panny 17.30 DL Za † Františka Petráše, dvě sestry, jejich rodiče, 2 švagry
duše v očistci, pomoc a ochranu P. Marie pro celou *
rodinu
Čtvrtek 11. února
16.00 HL Na poděkování za dar života pro rodiny Trčkovu, Váňovu
Panny Marie Lurdské
a Petrů s prosbou o ochranu, pomoc a uzdravení
Pátek 12. února
17.30 DL Na poděkování za 50 let společného života, požehnání
pro celou rodinu a za † rodiče Vodičkovi a Šůstkovi
Sobota 13. února
17.30 HL Za všechny nemocné, za upevnění víry, posílení naděje,
vytrvalost v dobrém a za uzdravení
8.00 DL Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu a požehnání
Neděle 14. února
9.00 HL Za † rodiče Václava a Hedviku Šenovské, jejich dceru
6. neděle v mezidobí
Magdu a za celou * rodinu
10.30 DL Za všechny nemocné, za upevnění víry, posílení naděje,
vytrvalost v dobrém a za uzdravení
UPOZORNĚNÍ:
11.2. Světový den nemocných
- Počet účastníků bohoslužeb je max. 10 % obsazení kostela. Mše svaté jsou pro ty, kdo
zadali úmysl a jejich blízké a až pak pro ostatní.
- Každý den v týdnu mohou jednotlivci navštívit ke krátké adoraci a modlitbě předsíň
kostela v HL i v DL (zadní vchod). HL - 10-17 hod.; DL - 10 - 17 hod.
- V neděli 7.2. bude možnost v HL (9.50) a v DL (11.20) přistoupit ke svatému přijímání.
Příští neděli to bude ve stejném čase.

- Ve středu bude Adorační den farnosti. Adorace budou v HL 11-15.30 hod.; DL 11-17 hod. a v
kapli v SE 8.30-10.30 hodin. Prosím, zapište se na rozpis k adoraci - na stolku.
- Ve čtvrtek se slaví Světový den nemocných. V HL 11.2. a 13.2.; v DL 12.2. a 14.2. mohou
nemocní různého věku při mši svaté přijmout svátost pomazání nemocných. Nutné přihlásit se!
- V týdnu od 11. do 17. 2. se slaví v naší zemi Národní týden manželství. Podpořme jeho
konání modlitbou.
- V neděli 21. 2. bude sbírka Haléř sv. Petra.
- Na vývěsce je k prohlédnutí stručný výkaz hospodaření farnosti za uplynulý rok.

Přehled udělených svátostí: křtů 10; manželství 6; pomazání nemocných 90. Při pohřbu jsme se
rozloučili se 14 bližními.

