
 Ohlášky 31. 1. 2021  pro farnosti:  Velké Losiny, Loučná nad Desnou a Sobotín 

Neděle 31.1.    4. neděle v mezidobí   
 Velké Losiny     8.15 - MS za farníky   
 Loučná      9.45 - MS za farníky  
 Sobotín                    11.15 - MS za farníky 

Pondělí 1.2. 
Velké Losiny  16.30 - svátost smíření        

 17.00 - MS – za rodinu Kupských, za Alenku a všechny naše kmotřence   
Úterý 2.2.                          Svátek uvedení Páně do chrámu - Hromnice   
 Velké Losiny       6.30 – MS za děti  
    17.00 – 18.00 - tichá adorace 
            Sobotín    16.45 – adorace  
    17.30 - MS v kostele za děti 
    svatoblažejské požehnání 
Středa 3.2.      svatého Blažeje - biskupa a mučedníka 
Šumperk    8.00 – 18.00 – příležitost ke svátosti smíření  
Velké Losiny    17.00 - 18.00 tichá adorace  
 
Čtvrtek 4.2.                        
Velké Losiny    17. 00 – 18.00 – tichá adorace  
    18.00 MS – za P. Karla Jaška 
Pátek 5.2.   
Velké Losiny    16.30 - svátost smíření 
Velké Losiny    17.00 – MS  za + rodiče a prarodiče z obou stran a živé rodiny  
Loučná nad Desnou  18.00 – svátost smíření 
    18.30 MS – za děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání 
  
Sobota 6.2                   Sobotní památka Panny Marie     
Velké Losiny    17. 00 – 18.00 – svátostná adorace 
Vernířovice   18.00 MS za + Josefa Kozáka, požehnání pro jeho vnoučata a celou rodinu 
 
 Neděle 7.2.    5. neděle v mezidobí   - pravidelná měsíční sbírka - zasvěcení rodin nazaretské rodině 
 Velké Losiny     8.15 - MS za + manžela, + rodiče z obou stran a živé rodiny 
 Loučná      9.45 - MS za + vlastu Čeloudovu a * rodinu 
 Sobotín                    11.15 - MS  

Sbírka na biblické dílo minulou neděli činila: 
Velké Losiny         2405 ,-Kč 
Loučná         1690,- Kč 
Sobotín        1060,-Kč 
 
Za lavicemi jsou  nové výtisky časopisu Milujte se.  
9.00 – Velké Losiny – úklid v kostele – R.J.   Ostatní farnosti – domluvit se 
Loučná – je potřeba se domluvit ohledně dětí k prvnímu svatému přijímání 
Jana Nováková nabízí společenství modlitby za umírající – Kdo se hodlá zapojit může poslat svůj 
kontakt na její telefon a v případě potřeby dostane sms s konkrétním úmyslem. Info - plakátek 


