
Pořad bohoslužeb od  6. 3.  do 13. 3. 2022 
 

 

Neděle 6. března 

1. neděle postní 

9.00 HL  Za † Marii a Františka Žáčkovy, duše v očistci, pomoc  

 a ochranu pro * rodinu 

10.30 DL  Za † Františka a Ludmilu Malotovy, syny, rodiče Masařovy,  

 za duše v očistci s prosbou o dar zdraví a ochranu pro * rodiny  

Pondělí 7. března 17.00 SE   Za * a † farníky 

Úterý 8. března 17.30 DL Za uzdravení syna, pomoc a ochranu pro celou * rodinu 

Středa 9. března   
 

Čtvrtek 10. března 
16.00 HL  Za Svatého otce, všechny biskupy, kněze, jáhny, řeholníky  

 a za nová kněžská povolání 
 

Pátek 11. března 
17.30 DL  Za † Františka Janušku (1. výročí), † Josefa Janušku 

 a za celou *a † rodinu 

Sobota 12. března 17.30 HL   Za * a † farníky 
 

Neděle 13. března 

2. neděle postní 

9.00 HL   Za † manžele Dobešovi a za duše v očistci 

10.30 DL   Za † Stanislava Kúdelu, syna, Marii Slovákovu, syna,  

  dva manžely, rodiče Kúdelovy a ochranu pro * rodiny 

 

Pobožnosti křížové cesty: 

HL - čt 15.30 h.; ne 8.30 h. (manželské páry)  DL - pá 17 h.; ne 10 h.   SE - st, pá 17 h. 
 

- Sbírka na pomoc Ukrajině minulou neděli byla 42.791,- Kč; HL 20.141,- Kč a DL 22.650,- 

Kč. Všem dárcům Bůh štědře odplať. Dnes je sbírka Haléř sv. Petra a příští neděli celostátní 

sbírka na podporu pastorace mládeže. Pravidelná měsíční v tomto měsíci nebude. 
 

- Vstoupili jsme do postní doby. Budeme ji prožívat v duchu synodální cesty - společného 

kráčení k Velikonocům. Jako pomůcka nám poslouží malý sešitek z otázkami a volnou 

stránkou pro zaznamenání podnětů. Budeme se zamýšlet jak žijeme ze: síly, darů, slova, 

modlitby, svědectví a lásky. Na konci postní doby se sešitky odevzdají (kdo si ho chce 

nechat může) a ve velikonoční době se vyhodnotí. 
 

- V sobotu: turnaj ve florbale vícečlenných rodin - rodiče + 3 děti - pod záštitou farnosti v 

Uherském Brodě. Podrobnosti zjistíte na plakátku. 

- od 18 hodin na orlovně ve Slavičíně další akce mládeže našeho děkanátu - zajímavá 

diskuze s vyučujícími na CMTF UP Olomouc - P. Lukáš Jambor - pastorální teologie, 

administrátor ve Slušovicích; P. Jiří Zámečník - církevní právo, soudce, kanonizační 

procesy; doc. Jitka Jónová - teoložka, historička, historička umění. Diskuze se mohou 

účastnit i dospělí, pokud mají zájem. Společná děkanátní křížová cesta mládeže bude v 

sobotu 9.4. ve Vysokém Poli. 
 

- V neděli 20.3. bude křížová cesta na Komonec. Od kostela v HL se odchází ve 13.30 h. 
 

- Na stolku jsou tvrdé papíry na složení pokladničky na postní almužnu. 


