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9.30
11.00
11.00
18.00

Svátek Křtu Páně
Za Josefa Doležala, rodiče, sestru Marii a Josefa
Landsmana
Za Milušku Urbanovou a oboje rodiče
Žižkovo Pole
Stříbrné Hory
Za farnost

8. 1.

7.30

Za dobrodince farnosti

9. 1.

18.00

Za rodiče Sobotkovy, jejich rodiče, sourozence
a duše v očistci

10. 1.

7.30
18.00

Olešenka

11. 1.

18.00

Za Emila Zicha, syna Miroslava a jeho děti

12. 1.

18.00

Za rodinu Kunstarovu

13. 1.

7.00

14. 1.

8.00
9.30
11.00
18.00

8.00
7. 1.

Za Emílii Polákovou, rodinu Polákovou, Votoupalovou,
Neubauerovou a Tonarovou
2. neděle v mezidobí
Za rodiče Rázlovy, syna a snachu a duše v očistci
Za Marii a Albína Jajtnerovy a ten rod
Stříbrné Hory
Za farnost
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Ohhlláášškkyy
Dnes odjedu na exercicie na Hostýn. Prosím o modlitbu. Vrátím se
v pátek. V případě potřeby prosím kontaktujte pana kaplana.
V pondělí bude od 17.00 do 19.00 setkání dětí na faře.
V pátek v 15.00 bude modlitba Korunky. V 15.30 setkání scholičky na
faře. V 17.00 adorace s možností svátosti smíření. V19.00 setkání mládeže
na faře.
V pátek nebudu chodit po nemocných v DPS a okolí. P. Antonín mne
zastoupí. Dále budou návštěvy probíhat podle rozpisu.
V sobotu bude v 9.00 mše svatá v DPS; od 18.00 do 20.00 adorace
v kostele.
Povzbuzuji vás k účasti na prezidentských volbách. Volte, jak sami
uvážíte. Jen prosím podle svého svědomí. Abyste si svého kandidáta
obhájili před Bohem. Konfrontujte si ho v duchu s Desaterem Božích
přikázání nebo s textem blahoslavenství. Rozhodněte se podle stop, které
svým životem zanechává. Podle plodů poznáte strom. Máme jedinečnou
možnost volit takového kandidáta, který by svými hodnotami a
směřováním i životní praxi mohl být blízkým životním hodnotám a stylu,
který sami vyznáváme. Volte prosím podle svého svědomí a přesvědčení.
PPoodděěkkoovváánníí
Děkuji všem, kteří jste se
podíleli
na
organizaci
Tříkrálové sbírky pro Charitu
ČR i všem dárcům jako
i muzikantům, kteří vystoupili
na podporu dobrého díla.
A zvláště samozřejmě dětem.
Děkuji za vaše modlitby,
oběti, služby, výzdobu kostela
a úklid fary i kostela.

