
Pořad bohoslužeb od 5. 2. do 12. 2. 2023 
 

 

Neděle 5. února 

5. neděle v mezidobí 

9.00 HL   Na poděkování za 40 let společného života s prosbou  

  o požehnání pro celou * rodinu 

10.30 DL   Na poděkování za 50 let života s prosbou o požehnání  

  do dalších let, ochranu a pomoc pro celou * rodinu 

Pondělí 6. února 

Památka sv. Pavla 

Mikiho a druhů, muč. 

17.00 SE Na poděkování za přijatá dobrodiní, dar zdraví a ochranu 

pro celou * rodinu 

Úterý 7. února   

Středa 8. února 

Památka sv. Josefíny 

Bakhity, panny 

  

 

Čtvrtek 9. února 
16.00 HL Na poděkování za 60 let společného života s prosbou o 

dary Ducha Svatého, zdraví a požehnání pro celou rodinu 

Pátek 10. února 

Adorační den 

farnosti; 

Památka  

sv. Scholastiky, panny 

8.00 SE Za † rodiče Petrášovy a ochranu Panny Marie pro celou  

* rodinu 

16.00 HL Ke cti Ducha Svatého, otevřenost jeho působení  

a spolupráci 

17.30 DL   Za * a † farníky 

Sobota 11. února 

Panny Marie Lurdské 

17.30 HL   Za všechny nemocné, za upevnění víry, posílení naděje, 

  vytrvalost v dobrém a za uzdravení 

 

Neděle 12. února 

6. neděle v mezidobí 

9.00 HL   Za † Františka Bláhu, dvoje rodiče, Michala Bujáčka,  

  duše v očistci a dar zdraví pro celou * rodinu 

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

  vytrvalost v dobrém a za uzdravení 
 

10. 2. Adorační den farnosti a den modliteb za bohoslovce       11. 2. Světový den nemocných 
 

- V pátek bude Adorační den farnosti. Možností k adoraci je dostatek: v SE 8.30-10.30 hod. 

v HL 11-16 h.; DL 11-17.30 h. Prosím o zapsání na rozpis k adoraci, je na stolku. 
 

- V sobotu je Světový den nemocných. Večer v HL a v neděli v DL mohou nemocní při mši 

svaté přijmout svátost pomazání nemocných. Předpokladem je svátost smíření ….. 
 

- V Rajnochovicích pořádají o jarních prázdninách pobyty pro děti. Podrobnosti na vývěsce. 
 

- Přehled udělených svátostí: křtů 6, manželství 2, biřmování 17, pomazání nemocných 92.  

Při pohřbu jsme se rozloučili se 11 bližními. 


