
Pořad bohoslužeb ve farnostech 
Všechovice, Horní Újezd, Paršovice  

od 22.1.2023 do 29.1.2023

Den Místo, Hod Úmysly  bohoslužeb
Ne 3. neděle

v 
Vše 8:00 Na poděkování  za dar života,  za rodiče Cíchovy a  Koukalovy,  dceru

Terezku, za požehnání pro děti s rodinami a za duše v očistci.

22.1. mezidobí HÚ 9:30
Par 11:00 Volný úmysl

Po
23.1.

 Pondělí Opa
Vše

16:30
18:00

 Vlastní úmysl
Na úmysly dárce

Út
24.1

Úterý  

St.
25.1.

Středa Par 17:00 Volný úmysl

Čt Čtvrtek HÚ 16:30
26.1. Mal 18:00 Za  zemřelého  Miroslava  Černockého,  manželku,  rodiče  a  za  živou

rodinu.
Páně
27.1.

Pátek 
 

Vše 18:00 Za  zemřelé  Františka  a  Marii  Hradilovy,  vnuka,   bratra,  živou  a
zemřelou rodinu a za duše v očistci.

So
28.1.

Sobota Vše 1700

Ne 4. neděle
v 

Vše 8:00 Za Josefa Kajnara, rodiče z obou stran, dar zdraví a ochranu na přímluvu
Panny Marie a za duše v očistci

29.1. mezidobí HÚ 9:30
Par 11:00 Volný úmysl

Svátky v týdnu: 24.1. úterý – Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, 25.1. 
středa – Svátek obrácení svatého Pavla, apoštola, 26.1. čtvrtek – Památka sv. Timoteje a Tita, 
biskupů, 28.1. sobota - Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Od 18.1 do 25.1 probíhá  Týden modliteb za jednotu křesťanů

Modlitební Triduum modliteb matek 
27.-29.1. 2023 kostel ve Všechovicích 

                                   Pátek  27.1          po mši svaté 
                                   Sobota 28.1        17:00
                                   Neděle 29.1        17:00

Náboženství ve Všechovicích ve středu 25.1. nebude, ve čtvrtek před obědem 1-2. třída, po obědě 3 
třída.
Náboženství v Opatovicích v v pátek 13:15-14:00. 
Zapisování úmyslů mší svatých na příští pololetí v pondělí po mši svaté ve Všechovicích, v 
Paršovicích ve středu po mši svaté
čísla účtů:Všechovice-600 738 0349/0800,Horní Újezd -600 737 8329/0800, Paršovice -188 028 1369/0800
Kontakt: P. Vratislav Kozub,  Všechovice 12,  tel.: 731 626 508, vkozub@seznam.cz

mailto:vkozub@seznam.czNa


Ohlášky ve farnostech 
Všechovice, Horní Újezd, Paršovice  

od 22.1.2023 do 29.1.2023

Pro koledníky budeme promítat rodinný film 

Velký červený pes Clifford 

v neděli 22. ledna od 15 hodin v KD ECHO v Lipníku nad Bečvou. 
A upřímné Pán Bůh zaplať všem!                                  Radka Andrýsková - Charita Hranice

______________________________________________________________

Římskokatolická farnost Všechovice  vás zve na

Přednášku manželů Petra a Hany Školoudových na téma 

Kroky k sobě navzájem, 
aneb jak živit lásku v manželství

Neděle 12 února 2023 16:00
kulturní dům Všechovice

Čeká vás příjemný čas u stolu jen pro vás dva, občerstvení
Zajištěno hlídání dětí v budově KD
Přihlášky osobně nebo telefonicky

776500525 – Jiří Koukal
777831862 – Helena Koukalová

______________________________________________________________

Centrum pro rodinu v Hranicích vás zve na tradiční 

Víkend pro ženy na Svatém Hostýně. 
Program na téma 

O laskavosti, něze a slabosti aneb o kráse ženství
povede Františka Böhmová. Součástí programu bude také společná modlitba, příležitost
ke svátosti smíření, mše svatá, biblické tance.
Víkend se koná ve dnech 17. až 19. března 2023. Jako obvykle začínáme večeří a končíme
obědem.
 Vzhledem k navýšení některých cen nabízíme  čtyři cenové varianty.  Více se dozvíte v
přihlášce, kterou najdete kliknutím na plakátu a teprve jejím vyplněním a odesláním na
naši adresu budete zapsány mezi přihlášené.
Po přihlášení obdržíte potvrzení a pokyny k platbě. Přihlašujte se nejpozději do konce
února. 
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