
Datum Den Hod. Úmysl

01. 03. Po 18:00
prosíme Pána o uzdravení těžce nemocných v rodině a ve 
farnosti a za odvrácení všech nebezpečí, které nám hrozí

02. 03. Út 18:00 za Františka Němce, rodiče Němcovy a a sourozence

03. 03. St 8:00
za Milenu Antálkovou, živou a zemřelou rodinu a 
duše v očistci

04. 03. Čt 18:00
za rodinu Šustrovu, Štefáčkovu, Judovu, Hromádkovu a 
Fialovu

05. 03.
1. pátek

v
měsíci

18:00 za zemřelého manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

06. 03. So 18:00

* za uzdravení pana Václava po těžké operaci a ochranu   
Panny Marie
* za živou a zemřelou rodinu Červených a Křivovu

08. 03. Po 18:00 * Za nemocnou osobu

09. 03. Út 18:00
za rodiče Novotných a syny Vratislava a Josefa a za rodiče 
Bartuškovy, dcery Emilii a Anežku a nemocnou švagrovou

10. 03. St 8:00

11. 03. Čt 18:00 za rodiče Tomášovy a sestru

12. 03. Pá 18:00
za rodinu Novotných, Věžníkovu, Pavlíčkovu, Zítkovu, 
Popelkovu a Hudečkovu

13. 03. So 8:00 za živé a zemř. členy rodů

15. 03. Po 18:00 za zemřelého manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

16. 03. Út 18:00 za zdraví duše i těla a za šťastnou hodinku smrti

březen 21

07. 03.
3.

neděle
postní

Online mše sv. bude přenášená přímým přenosem.
Sledovat ji můžete na YOU TUBE kanálu farnosti. 

Mše sv. bude slavena na společný úmysl
(účastnit se může pouze 8 osob z každé rodiny) .

* za farníky 
* za zemřelého Jindřicha Zimolu a rodinu

* za živé a zemř. členy rodin Kubíkovy, Kletečkovy, 
Kameníkovy, Málkovy, Bláhovy a Dvořákovy

* za rodiny Jadrných a Bodlákovy

10:00

14. 03.
4.

neděle
postní

10:00

Online mše sv. bude přenášená přímým přenosem.
Sledovat ji můžete na YOU TUBE kanálu farnosti. 

Mše sv. bude slavena na společný úmysl

(účastnit se může pouze 8 osob z každé rodiny) .

* za farníky
* za živou i zemřelou rodinu Dobrovolných, 

Synkovu a příbuzné
* za zemřelého Františka Vrzáka a na úmysl dárce

* za Jana a Marii Kolouchovy z Radonína a sourozence 
a za rodiny Kolouchovy a Korábovy



Datum Den Hod. Úmysl
březen 21

17. 03. St 8:00 za zemřelou rodinu Zychovu, Dvořákovu a duše v očistci

18. 03. Čt 18:00 za Josefa Macka, rodiče Mackovy a Němcovy

8:00 za zemř. manžele Švomovy a za rodinu Pokorných

18:00
za  + Janu Součkovou a  + Bohuslava Ferdu, rodinu Ferdovu, 
Dohnalovu a ostatní příbuzné

20. 03. So 8:00 za Anežku Fickovu, rodinu Liškovu a Svobodovu

22. 03. Po 18:00 za zemřelé Aloise a Viktorii Chromých

23. 03. Út 18:00 za syna Zdeňka a jeho rodinu

24. 03. St 8:00 za Jana Šedého a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

8:00
za zemř. manžela Karla, zemř. rodiče a sourozence z obou 
stran

18:00 za rodiny Lojkovy, Nedomovy a duše v očistci

26. 03. Pá 18:00 za rodiče Březinovy a tetu Karolínu

27. 03. So 18:00 za rodiče Voříškovy a Weishauptovy a živé členy rodin

29. 03. Po 18:00 za rodiče Petrlovy, syna a duše v očistci

30. 03. Út 18:00
za bratra Františka, živou a zemřelou rodinu Chrástovu, 
Machovu a duše v očistci

31. 03. St 8:00 za rodiny Neumanovy

10:00

Online mše sv. bude přenášená přímým přenosem.
Sledovat ji můžete na YOU TUBE kanálu farnosti. 

Mše sv. bude slavena na společný úmysl

(účastnit se může pouze 8 osob z každé rodiny) .

* za farníky
* za živou a zemř. rodinu Královu, Mičkovu 

a duše v očistci
* za zemř. sestru Ludmilu a její zemřelé rodiče 
Ludmilu a Františka a prarodiče z obou stran

10:00

Sledovat ji můžete na YOU TUBE kanálu farnosti. 
Mše sv. bude slavena na společný úmysl

(účastnit se může pouze 8 osob z každé rodiny) .

* za farníky
* poděkování za dar života, za rodiče, za celou rodinu 

s prosbou o Boží požehnání
* za Josefa Frendlovského, sestru a rodiče a prarodiče 

Kolouchovy

28. 03.

Květná 
pašijová

neděle

19. 03.
Pá

Slavn. sv. 
Josefa

21. 03.
5.

neděle
postní

25. 03.

Čt
Slavn.
Zvěst. 
Páně


