Pořad bohoslužeb od 21. 2. do 28. 2. 2021
8.00 DL Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu a požehnání
Neděle 21. února 9.00 HL Za * a † farníky
1. neděle postní
10.30 DL Za † Ludvíka a Marii Masařovy, † rodinu, duše v očistci,
požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu
Pondělí 22. února 17.00 SE Za † rodiče Machů, † rodiče Latinákovy, manželku Jarmilu,
Svátek Stolce
duše v očistci a ochranu pro * rodiny
sv. Petra, apoštola
Úterý 23. února
16.00 HL Za uzdravení těžce nemocné osoby; za celou * rodinu –
pomoc, ochranu a požehnání, za umírající a za duše v očistci
Středa 24. února
Čtvrtek 25. února 16.00 HL Na poděkování za všechny obdržené dary s prosbou o dar
Ducha Svatého pro rodiny a státníky
Pátek 26. února
17.30 DL Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání
a dary Ducha Svatého pro celou rodinu
Sobota 27. února 17.30 HL Za † Františka Žáčka, 2 manželky, dar zdraví a požehnání
pro celou * rodinu
8.00 DL Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu a požehnání
Neděle 28. února 9.00 HL Za † Zdeňka Remeše (1. výročí) a za celou * a † rodinu
2. neděle postní
10.30 DL Za * a † farníky
22. 2. Celosvětový svátek skautek

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 21.2. bude možnost v HL (9.50) a v DL (11.20) přistoupit ke svatému přijímání.
Příští neděli to bude ve stejném čase.

Pobožnosti křížové cesty:
HL - čt 15.30 hod.; ne 8.30 hod.

DL - pá 17 hod.; ne 10 hod.

SE - pá 16 hod.

- Dnes je 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.
- Vstoupili jsme do doby postní. Vzadu na stolku je malý průvodce postní dobou Ve stopách sv.
Josefa a a tvrdé papíry na složení pokladničky na postní almužnu.
- 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.

