Den

Neděle
23.2.
Pondělí
24.2.
Úterý
25.2.
Středa
26.2.
Čtvrtek
27.2.
Pátek
28.2.
Sobota
29.2.
Neděle
1.3.

Pořad bohoslužeb ve farnostech KOMŇA a STARÝ HROZENKOV
v době od 23.2. do 1.3. 2020
Liturgická oslava
Hodina
Bohoslužba

7. neděle v mezidobí

Popeleční středa
přísný půst!!!

1. neděle postní

7:30
(SH)
9:00
(KO)
10:30
(SH)
17:00
(SH)
17:00
(SH)
15:00
(KO)
17:00
(SH)
7:30
(SH)
7:30
(SH)
9:00
(KO)
10:30
(SH)

Za + rodiče Belkovi, + děti, snachy, zetě
a duše v očistci
Za farníky
Za + rodiče Rosenbergovi
a BP pro živou rodinu
Za + Vlastu Idesovou a dar zdraví pro nemoc.
manžela a syna BP pro rodinu

Za + rodiče Emila a Annu Hasíkových,
jejich + děti, snachu a duše v očistci
Za + manželé Vlastu a Karla Dvořáčkových
a celou + rodinu
Za + manžela Miloslava, rodiče Jančaříkovi,
+ děti a duše v očistci a BP pro živou rodinu
Za + Rozálii a Cyrila Hodulíkových,
+ děti a vnuky a BP
Za + manžela Bedřicha Kubánika, + matku
Blaženu, duše v očistci a BP pro živou rodinu
Za + Vlastu Urbánkovou,
+ Olgu Koželuhovou a BP pro celou ž. rodinu
Za + rodiče Juračkovi, rodinu Blahovou,
P. Josefíka a duše v očistci
a BP pro celou ž. rodinu

Služme Pánu s radostí!
* (SH+KO) Děkuji za úklid a výzdobu kostela k dnešní 7. neděli v mezidobí. Do košíčku minulou neděli se
vybralo v SH 5.145,- Kč a v Komni 1.245,- Kč. Všem dárcům Pan Bůh zaplať.
* (SH+KO) Ve středu (6.3.) je Popeleční středa. Začíná 40-denní doba postní. Tento den je dnem přísného
postu, tzn. půst újmy, (dovoleno 1x /den najíst se dosyta 2x míň). Půst zavazuje ve věku od 18 do 60 let –
od újmy a od masa pro všechny.
*(SH+KO) V postní době probíhá v naší farnosti „Postní almužna“. Papírové pokladničky
pro „Postní almužnu“ jsou k rozebrání na stolečku. Smyslem není pokladničku naplnit, spíš jde
o to mít stále před očima, že prožíváme dobu sebezáporu a odříkání. Ukončení postní almužny je
směrováno na Květnou neděli.
* (SH+KO) Farnost Pitín vám nabízí Inspiraci pro postní dobu – 40 dnů bez alkoholů a také na mši sv. ke
cti sv. Jiří (vítěze nad drakem) v neděli 26. dubna 2020 ve 14.30 hod. v kapli Panny Marie na Žítkové.
Více informaci najděte na plakátku ve vývěsce.
 (SH) Pobožnost křížové cesty bude ve SH – jenom v Pá - 16.30 hod. Prosím ochotné farníky o pomoc.
V úterý (12.5.) pojedeme na Farní pouť do Mariazellu (Rakousko), kde budeme mít českou mši
sv. spolu s P. Zdeňkem Klimešem, farářem z Nivnice. Cestou zpět se zastavíme v Melku. Cena
na osobu činí 800,- Kč. Předpokládaný odjezd autobusu bude v 5.00 hod. Předpokl. návrat by byl kolem
22.00 hod. Přihlášení je možné v sakristii s příslušnou částkou. Do Rakouska stačí platní OP.
Je dobré se přihlásit co nejdříve, protože začátkem března mám nahlásit předběžný počet. Když bude
malý počet farníků, CK doplní své klienty.
www.staryhrozenkov.cz/farnost; Mobil: +420 731 751 091
P. Bohumil Svítok, farář
* (SH+KO)

