
Pořad bohoslužeb od  22. 1. do  29. 1. 2023 
 

Neděle 22. ledna 

3. neděle v mezidobí; 

Neděle Božího slova 

9.00 HL  Za rodinu Martincovu, dar zdraví a ochranu pro děti 

10.30 DL  Za * a † farníky 

 

Pondělí 23. ledna 

17.00 SE  Za všechny oběti holokaustu z našeho národa i naší země 

 s prosbou o odpuštění hříchů spáchaných na židovském 

 národě, přijetí Krista za Spasitele a spásu pro celý svět 

Úterý 24. ledna 

Památka sv. Františka    

  Saleského, biskupa 

8.00 HL Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu, pomoc  

a požehnání 

Středa 25. ledna 

Svátek Obrácení  

  sv. Pavla, apoštola 

  

Čtvrtek 26. ledna 

Památka sv. Timoteje  

a Tita, biskupů 

16.00 HL Za † Miladu a Vladimíra Švarcovy, rodiče z obou stran  

a za duše v očistci 

Pátek 27. ledna 

Památka sv. Anděly  

 Mericiové, panny 

17.30 DL Na úmysl dárce 

Sobota 28. ledna 

Památka sv. Tomáše 

Akvinského, kněze 

17.30 HL   Za † Jana Václavíka, jeho † rodiče, dar zdraví a ochranu 

  pro * rodiny 

 

 

Neděle 29. ledna  

4. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za † Annu a Karla Pláškovy, dceru Martu, syna 

Miroslava s prosbou o dar víry, pomoc a ochranu  

pro celou * rodinu 

10.30 DL  Na poděkování za 60 let společného života s prosbou  

 o dar zdraví, pomoc a ochranu Panny Marie do dalších 

 let a požehnání pro děti s rodinami 
 

- Měsíční sbírka minulou neděli byla 17.383,- Kč; HL 9.043,- Kč a DL 8.340,- Kč. Všem 

dárcům Bůh štědře odplať. Dnes je sbírka na Biblický apoštolát. 
 

- Od středy se modlíme za jednotu křesťanů. Vytrvejme do další středy. 
 

- Od pátku do neděle budou maminky z Hnutí modlitby matek prožívat svoje triduum. 

Budou ho prožívat soukromě. Společná bude adorace v pátek od 16.30 h. v Dolní Lhotě. 
 

- Do čtvrtka je možné dát nějaký dar do tomboly na Farní ples - na faru nebo Janu Malotovi. 
 

- Ve středu 1.2. bude v naší farnosti děkanská vizitace. Letos je s tím spojeno slavení mše svaté 

otce děkana společně s farníky a setkání s pastorační a ekonomickou radou farnosti. Mše svatá 

bude mimořádně v 17.30 h. Všichni jste zváni. Po ní bude na faře zmíněné setkání s radami. 
 

- V pátek 3.2. začne v sále kostela Svaté rodiny v Luhačovicích kurz Manželské večery. Na 

každý pár čeká příjemná atmosféra, večeře, káva a dezert. Podrobnosti jsou na plakátku. 
 

- Hromniční pouť do Šternberka bude v sobotu 4.2. Na stolku je papír k zapisování- do neděle. 
 

- V Rajnochovicích pořádají o jarních prázdninách pobyt pro děti. Podrobnostmi na vývěsce. 


