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13. března 2022 

2. neděle postní 
 

So.  15.30  Lo.: Za prarodiče, rodiče, dvě + děti a Boží požehnání pro živou rodinu 

Ne.   7.00  Új.: 

 

  8.15  Sl.: 

   

  9.40  Új.: 

11.00  Dr.: 

Za rodiče Fojtů , Častulíkovy ,jejich zemřelé děti, za duše v očistci a Boží 

ochranu pro živé rodiny. 

Za dvoje + rodiče Váňovy, jejich vnuka, dar zdraví a Boží ochranu a 

pomoc PM pro živé rodiny 

Za farníky 

Za + Josefa Fojtíka, rodinu Holou, Fojtíkovu, Kocourkovu, Valčíkovu, 

duše v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny  
 

Dnes odpoledne ve 13.30 (Dr. 14.00; Sl. 17.30) bude pobožnost křížové cesty a svátostné 

požehnání. Dnes v Újezdě  

Dnes odpoledne bude v sále v Loučce v 15.00 zajímavé čtení o Služebníku Božím Antonínu 

Cyrilu Stojanovi. Podrobnosti jsou na vývěsce. 

Svátky v týdnu: Ve čtvrtek sv. Patrika, biskupa, v pátek sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa 

a učitele církve, v sobotu slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie. O svátku sv. Josefa bude 

mše sv. ve farním kostele ráno v 8.30. 

Příští neděli 20.3. v 15:00 se v našem farním kostele sv. Mikuláše uskuteční v rámci roku 

rodin další setkání děkanátního projektu Amoris Laetitia. Jedná se o projekt, ve kterém jsou 

postupně ve všech farnostech děkanátu prezentována témata týkající se manželství a rodinných 

vztahů. Pro naši farnost bylo vybráno téma - Láska, která se stává plodnou. Součástí setkání jsou 

tedy přednášky na téma rodinného života, svědectví manželů a hlavně společná adorace. Srdečně 

vás všechny zveme na toto setkání. Zároveň prosíme všechny ochotné farnice a farníky, zda by 

příští neděli mohli napéct či nachystat na jednorázové taléřky či tácky nějaké buchty, cukrové a 

podobně a vzít to sebou na mši svatou, kde pro to budou vzadu v kostele nachystány stoly. Toto 

občerstvení pak přijde vhod všem účastníkům po konci setkání, kdy u čaje či kávy se mohou 

seznámit i s dalšími účastníky z jiných farností. Předem mockrát děkujeme a těšíme se na hojnou 

účast. 

Ve farnostech děkanátu probíhá týden modliteb za mír formou celodenní adorace. Na naši 

farnost připadl den od příští neděle 18.00 večera do pondělí večera. Protože bude třeba zajistit po 

celých 24 hodn službu v kostele, prosím obětavé ženy i muže, aby se podle svých možností 

napsali na rozpis, který je pod kůrem vedle hygienických potřeb. Podrobnosti na vývěsce 

kostela. 

Sbírka minulý týden na potřeby Svatého otce činila ve farnosti 38.816,-- Kč.. Tak jako každý 

rok během postní doby probíhá dobrovolná sbírka zvaná postní almužna. Papírové pokladničky 

jsou ještě k dispozici u vchodu do kostela. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.  
 

Úklid kostela:   Újezd 5. skupina 

    Drnovice 8. skupina 

   Slopné 9. skupina 
 

Mše sv. v příštím týdnu:  
 

Po.    6.30  Új.:  Za + rodinu Kostkovu, Hověžákovu, Vojtěcha a Annu Kořenkovy a dar 

zdraví pro živou rodinu 

Út.  17.30  Dr.:   Za rodiče Annu a Miroslava Opravilovy, prarodiče, tetu Ludmilu, strýce  

Josefa, tetu Julianu a Boží pomoc pro živou rodinu  

St.  15.30  Új.: 

 

 

17.30  Sl.: 

Za rodiče Bodlákovy, dva syny, rodiče Novotné, syna, strýce Josefa 

Bodláka, sestřičku Makrinu Bodlákovu, zdraví a Boží požehnání pro živou 

rodinu 

Čt.  17.30  Dr.:   Za + rodiče Tkadlecovy, rodinu Hnaníčkovu, Kmoníčkovu, zetě Františka 

a Zdeňka a Boží ochranu pro živé rodiny 

Pá. 15.30  Új.: 

  17.30  Sl.: 

Za živou a + rodinu Semelovu, Drgovu a Kovářovu 

Za Aloise a Kristýnu Frajtovy, 2 syny, dceru Marii, zetě, + rodiče a dar 

zdraví pro živou rodinu 
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So.    8.30 Új.: 

 

15.30  Lo.: 

Za hojnost darů Ducha sv. a s prosbou k PM Vysocké o dar zdraví, Boží 

ochranu a požehnání pro celou  živou rodinu. 

Za + dceru Danu, manžela Ludvíka, rodiče z obou stran a Boží požehnání 

pro živou rodinu 

Ne   7.00  Új.: 

 

  8.15  Sl.: 

  

 

 9.40  Új.: 

11.00  Dr.: 

Za + Irenu Petrů, rodiče Petrů, Ludmilu Janoušovu, dar zdraví a Boží 

požehnání pro živou rodinu. 

 Za Annu a Miloslava Fiodorovy, 2 syny, za živou a + rodinu Fiodorovu, 

Zvonkovu, Majzlíkovu, Olejníkovu, duše v očistci a dar zdraví a Boží 

požehnání pro živou rodinu  

Za + Ladislava Szaba, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu. 

Za + Jana Běloně k 10.výročí úmrtí, za syna Josefa, dceru Marii, vnuka 

Pavla a na poděkování PM Vysocké za ochranu a pomoc Boží pro živou 

rodinu a duše v očistci 
 

 

Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření 

 

Drazí věřící, sestry a bratři   

díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických 

opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné. Při této příležitosti 

opětovně děkujeme všem, kteří v těžké době sloužili nemocným, i všem, kteří přijali nepříjemná 

omezení, a tak pomohli přibrzdit šíření nemoci. 

Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast na bohoslužbách 

v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků, s pozváním do 

kostela. Děkujeme všem technikům, kteří v těžké situaci obětavě sloužili a umožnili mnohým 

věřícím účast na bohoslužbě aspoň na dálku. Často nám to připomínalo, že je to jako být pozván 

na svatební hostinu, a dívat se jen na dálkový přenos. Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní 

přítomnost, společenství víry a nabízí účast na eucharistické hostině. 

Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou očišťování, pokání a přípravy na Kristův 

velikonoční dar nového života. Zařaďme do svých programů i svátost smíření, řádnou zpověď, 

třeba i po delší době. Svou ochotu začít nově žít s Kristem ukažme i tím, že pozveme svoje 

blízké, nebo nabídneme pomoc těm, pro které je obtížné se do kostela dostat. V rámci nápravy 

způsobených škod věnujme velkou pozornost dětem, které zvláště potřebují příklad praktické 

víry rodičů i zájem farnosti k vybudování osobního přátelství s Kristem. 

Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje a přinášení obětních. Nejpozději od 

Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek.  

Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných situacích žít jako 

svědkové vítězného Krista. 

Vaši čeští a moravští biskupové 

 


