
Pořad Bohoslužeb 
                              V TÝDNU OD 19.3.  DO  26.3.2023          Tel. 731 604 390 

DEN LITURGICKÁ OSLAVA BOHOSLUŽBY 

NE 
19.3. 
---- 

Čtvrtá neděle  
postní 

14.45 hod Křížová cesta 
Sbírka na Centrum pro rodinu a sociální 

péči 
15.00 hod Křížová cesta ke křížku pro 

děti v Proskovicích 

07.30           Za Ludmilu Bernatíkovou roz.  
                    Adámkovou na poděkování za 95 let 
                    života s prosbou o Boží požehnání pro 
                    celou živou rodinu. 
08.45           KRMELÍN 
09.00           Za muže a mládence z naší farnosti 
10.00           PROSKOVICE  

PO 
20. 
---- 

Slavnost  
sv. Josefa, snoubence 

Panny Marie 

06.55 Za Josefa Foltu, manželku Annu a živou  

rodinu Foltovou. 

16.45            KRMELÍN mše svatá 

18.00            Za zemřelého manžela, bratra,  

                      švagrovou, celou zemřelou rodinu  

                      Bukovskou, Novákovou a duše v očistci. 

ÚT 
21. 
---- 

 

18.00        Za zemřelé Jiřího a Annu  
                Jarolímovy, zemřelé rodiče  

                 a sourozence z obou stran a Boží 
                 požehnání pro živou rodinu.  

ST 
22. 
---- 

 
06.55      Za zemřelé rodiny  
               Pchálkovou a Andrýskovou. 

ČT 
23. 
---- 

17.00 – 19.00 hod 
Adorace s příležitosti ke 

svátosti smíření 
06.55      Za živou rodinu. 

PÁ 
24. 
---- 

Mše svatá 
pro děti a mládež 

17.30      Křížová cesta 
18.00      Za zemřelou rodinu 
               Adamusovou, manžela a dva  
               syny. 

SO 
25. 
---- 

Slavnost  
Zvěstování Páně 

19.00 – 21.00 hod Adorace  
v Krmelíně 

07.30              Za matky v požehnaném stavu, za neplodné 
                       páry a reprodukční kliniky, aby lékaři  
                       nezasahovali do Božího stvořitelského díla 
                       a nemařili životy počatých dětí a naše rodiny 
18.00              KRMELÍN mše svatá 
18.00              Za zemřelého Václava Kaloče, manželku  
                       a živou rodinu. 

NE 
26.3. 
---- 

Pátá neděle  

postní 

14.30 hod Výjezdní 
Křížová cesta 

Sbírka na farnost 

07.30        Za zemřelé Veroniku a Jiřího  
                 Svěchovy, rodiče a sourozence  

                 z obou stran a za duše v očistci. 
08.45        KRMELÍN 
09.00        Za farníky 

10.00        PROSKOVICE  

„ SLUŽTE PÁNU S RADOSTÍ! “ (Žalm 99,1) 

www.starabela.farnost.cz  

rkf.starabela@doo.cz  

http://www.starabela.farnost.cz/
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Dnes setkání s ukrajinskými rodinami na faře. 

 

Dnes odpoledne se koná  křížová cesta pro děti ke křížku v poli. Sraz v 15.00 hod u kostela 

sv. Floriána v Proskovicích.  

Ve farním kostele bude křížová cesta v 14.45 hod. 

 

Již tradiční výjezdní křížová cesta do Turza Ślaska v Polsku bude příští neděli –  tj. 

26.března – Začátek v 14.30 hod na místě. V tento den nebude křížová cesta v kostele. 

 

Dnes je sbírka na Centrum pro rodinu a sociální péči. Všem dárcům upřímné PBZ. 

Příští neděli bude sbírka na potřeby ve farnosti. 

 

Děti poprvé přistoupí ke svátosti smíření  v pátek 24.3. v 17.00 hod. 

 

Svátost smíření před Velikonocemi: 

Sobota 1.4.:   9.00 – 12.00 hod a od 14.00 – 16.00 hod  Po celou dobu budou zpovídat 

cizí zpovědníci. 

 

2.4. Květná neděle –pokud můžete  přineste si kočičky na požehnání. 


