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POSTNÍ DOBA  
Období očištění a nápravy. Úžasu nad Kristovou láskou k člověku dosvědčenou jeho obětí na 
kříži. Znovuobjevení svého vlastního křtu a přijetí velikonoční radosti. 
K postní době patří různá předsevzetí. Snad je vhodné alespoň připomenout, že dobrý a svatý 
je pouze Bůh.  
Chtějme být lepší, každý den lepší než včera. Bez ohledu na to, jak jsme včera dopadli. Víme, 
že tato cesta k lepšímu není, ani nemůže být, jen stále stoupající. Nejednou se propadneme 
i hodně dolů, ale nové stoupání je pak snazší a rychlejší. Pamatujme proto i na to, že Bůh, když 
ho oslovíme, nás vytáhne z jakékoli propasti. 
Požehnanou dobu svatého postu.       

          P. Vít 
 

úvodník 



• v pátek 3. března je první pátek v měsíci. 
Od 16 hodin bude adorace a příležitost ke 
svátosti smíření. 

• setkání s rodiči prvokomunikantů bude 
pokračovat ve čtvrtky 9. a 23. března, vždy 
od 17 hodin v komunitním centru. 

• v neděli 19. března bude pravidelná sbírka 
na naše opravy.  

• v pondělí 20. března bude večerní mše 
sv.  v 17.30 ze slavnosti sv.  Josefa, 
snoubence Panny Marie. Obětována bude 
za všechny muže farnosti. Jedná se 
o doporučený zasvěcený svátek.  

• v sobotu 25. března bude večerní mše sv. 
v 17.30 ze slavnosti Zvěstování Páně. 
Obětována bude za všechny ženy 
v požehnaném stavu. Jedná se 
o doporučený zasvěcený svátek. 

• ve čtvrtek 30. března se uskuteční vizitace 
farnosti otcem biskupem Mons. Antonínem 
Baslerem. Jde o každoroční setkání nad 
životem farnosti ve všech jeho oblastech: především pastorační, ale také 
ekonomické, správní a technicko-organizační. V 17.30 budeme společně slavit 
mši svatou a poté se na orlovně uskuteční setkání otce Antonína s členy 
pastoračních a ekonomických rad farností Vizovice, Bratřejov a Jasenná. Všichni 
členové jsou na toto setkání zváni. 

• předvelikonoční svátost smíření se uskuteční v neděli 2. dubna 16.00 – 17.30. 

 
Program pro biřmovance na březen 2023: 
• 3. března – společné duchovní setkání ve Slušovicích 
• 10. března – katecheze, KC 
• 17. března – skupinka, KC  
  

ÚMYSLY SVATÉHO OTCE 
FRANTIŠKA SVĚŘENÉ 

CELOSVĚTOVÉ SÍTI MODLITBY 
S PAPEŽEM 

 
Březen 2023 

 
Úmysl papeže:  

Za oběti zneužívání 
Modleme se za ty, kdo utrpěli 

újmu od členů církve: kéž v církvi 
samotné najdou konkrétní 

odpověď na svou bolest a utrpení. 
 

Národní úmysl:  
Za chudé 

Modleme se za ty, kdo jsou 
nejvíce postiženi zdražováním 
a energetickou krizí, aby se jim 

dostalo účinné pomoci. 

oznámení 
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◼ 6. března slaví svátek P. Mgr. Miroslaw Kazimierz 
(pastorační praxe 1. 7. 1994 – 18. 6. 1995)  
◼ 6. března slaví svátek P. Mgr. Miroslav Hřib 

(pastorační praxe 3. 7. 1995 – 7. 7. 1996) 
◼ 19. března slaví svátek P. Mgr. Josef Rosenberg (1. 7. 2016 – 30. 6. 2018) 
◼ 19. března slaví svátek otec emeritní biskup Mons. Josef Hrdlička 
◼ 19. března slaví svátek otec biskup Mons. Josef Nuzík 
◼ 19. března by oslavil svátek trvalý jáhen Josef Zádrapa 

(*2. 9. 1935 – g26. 12. 2022) 
◼ 21. března slaví svátek P. Ing. Mgr. Radek Maláč 
◼ 30. března slaví svátek P. Mgr. Arnošt Červinka (od 1. 7. 1994 – 1. 10. 2016) 

 

◼ Křížové cesty – ducha kajícnosti prohlubuje pobožnost křížové cesty. V době 
postní se ji budeme společně s dětmi modlit vždy v pátek od 17 hodin místo 
modlitby růžence. V neděli od 15 hodin ji povedou různá společenství: 

1. neděle postní 26. února ŽIVÝ RŮŽENEC M. Bačová 

2. neděle postní 5. března MUŽI FARNOSTI J. Kořenek 

3. neděle postní 12. března BIŘMOVANCI D. Radoň 

4. neděle postní 19. března RODINY FARNOSTI M. Jandl 

5. neděle postní 26. března ŽENY FARNOSTI B. Grebeníčková 

Květná neděle 2. dubna SCHOLA/MLÁDEŽ A. Kolaříková ml. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blahopřání 



2. Čt 17.30 Za † kněze Františka Zigala, Františka Ondroucha a Františka Juříka 

3. Pá 17.30 Za † Marii a Klimenta Sláčíkovy, jejich sourozence a rodiče z obou 
stran a za živou rodinu 

4. So 17.30 Za † rodiče Hlavenkovy, děti, manžela, Boží požehnání pro živou 
rodinu a za duše v očistci 

5. Ne 9.00 Za farníky 

6. Po 17.30 Za † manžele Novákovy a za živou rodinu 

9. Čt 17.30 Za † Františka Žůrka, rodiče, sourozence a za duše v očistci 

10. Pá 17.30 Za † Josefa Šťastu a za živou i † rodinu Šťastovu a Bečicovu 

11. So 17.30 Za živé i † členy společenství živého růžence 

12. Ne 9.00 Na poděkování za přijatá dobrodiní, za živou i † rodinu 

13. Po 17.30 Za † rodinu Mikulíkovu, Rychlíkovu a Kocourkovu a za Boží 
ochranu, dar zdraví pro živou rodinu 

16. Čt 17.30 Za živou a † rodinu Žilinskou a Annu Bednářovou 

17. Pá 17.30 Za † Helenu a Karla Hábovy, Martu Šimonovou, Helenu a Josefa 
Daňovy a za živou rodinu 

18. So 17.30 Za † Janu Kostílkovou, † rodinu Kostílkovu a Mietlovu, živou rodinu 
Kostílkovu a Kubíčkovu a za ochranu Panny Marie 

19. Ne 9.00 Za † rodiče Marii a Františka Krajčovy, rodinu Němcovu, Kódlovu a 
Pavla Krajču 

20. Po 17.30 
Slavnost SVATÉHO JOSEFA 

Za všechny muže farnosti 

23. Čt 17.30 Za † rodiče Františku a Karla Hábovy, za staříčky, sestru Věru a za 
živou rodinu Hábovu a Divackou 

24. Pá 17.30 Za † rodinu Kůrkovu a Svobodovu, Boží ochranu a za dar zdraví pro 
živou rodinu 

25. So 17.30 
Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

Za všechny ženy v požehnaném stavu 

26. Ne 9.00 Za † Oldřišku a Josefa Lednické a za živou i † rodinu Lednickou 

27. Po 17.30 Za † Zdenku Juřičkovou a Miroslava Navrátila 

30. Čt 17.30 Za † Marii Kovářovou, manžela, syna Jana a za duše v očistci 

31. Pá 17.30 Za † rodiče Špaňhelovy a za živou i † rodinu Špaňhelovu a Řepovu 
 

intence březen 


