
Pořad bohoslužeb od  14. 2.  do 21. 2. 2021 
 

 

Neděle 14. února 

6. neděle v mezidobí 

8.00 DL  Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu a požehnání 

9.00 HL  Za † rodiče Václava a Hedviku Šenovské, jejich dceru 

 Magdu a za celou * rodinu 

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

  vytrvalost v dobrém a za uzdravení 

Pondělí 15. února 8.00 SE Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu a požehnání 

Úterý 16. února   

Středa 17. února 

Popeleční středa 

16.00 HL Za milosti potřebné k dobrému prožití postní doby 

17.30 DL Za milosti potřebné k dobrému prožití postní doby 

Čtvrtek 18. února 16.00 HL Za † rodiče Františku a Vladimíra Žáčkovy, ochranu  

a požehnání pro * rodiny 

Pátek 19. února 17.30 DL Za † sestry, bratra, dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

Sobota 20. února 17.30 HL  Za † Josefa Dočkala s prosbou o dar zdraví a požehnání  

 pro * rodinu 
 

Neděle 21. února 

1. neděle postní 

8.00 DL  Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu a požehnání 

9.00 HL  Za * a † farníky 

10.30 DL Za † Ludvíka a Marii Masařovy, † rodinu, duše v očistci, 

požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu 
 

UPOZORNĚNÍ:        

- 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 14.2. bude možnost v HL (9.50) a v DL (11.20) přistoupit ke svatému přijímání. 

Příští neděli to bude ve stejném čase. 
 

- Ve středu jsme měli Adorační den farnosti v rámci adoračních dnů v naší diecézi. Děkuji 

všem, kdo jste za Pánem Ježíšem přišli a modlili se za celou naši diecézi i za bohoslovce v 

kněžském semináři. Přišlo Vás velice málo, čekal jsem daleko větší účast. 
 

- Příští neděli bude sbírka Haléř sv. Petra. Ze této sbírky Svatý otec přispívá potřebným ve 

světě. V minulém roce jsme za naši diecézi přispěli částkou 3 742.381,-Kč.   
 

- Zítra máme setkání kněží našeho děkanátu. Prosím o modlitby za toto setkání i za kněze 

sloužící v našem děkanátu. 
 

- Ve středu vstoupíme do doby postní. Popeleční středa je dnem přísného půstu - je dovoleno 

1x za den se dosyta najíst. Půst nemá být na úkor zdraví. Nemocní a starší mají tedy mírnější 

formu půstu. Pobožnosti křížové cesty budou bývat v HL - ČT 15.30 h., NE 8.30 h. / DL - PÁ 

17 h., NE 10 h. V zákristii je rozpis, kde se může zapsat, kdo pobožnost povedete. 
 

- Arcibiskupství olomoucké vyhlásilo výběrové řízení na ředitele/ředitelky Církevní mateřské 

školy v Litovli. Podrobnosti na plakátku na vývěsce. 
 

- 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. 


