
  Ohlášky 16.1.2022  pro farnosti:  Velké Losiny, Loučná nad Desnou a Sobotín 

Neděle 16.1.                      2. neděle v mezidobí                                                      
 Velké Losiny     8.15 - Bohoslužba slova 
 Loučná      9.45 - MS za farníky     Mši sv. bude doprovázet chórový sbor z Brna 

              po mši svaté agapé ve Skleníku 
 Sobotín       11.15 - Bohoslužba slova 
 

Pondělí 17.1.                    Památka sv. Antonína, opata 
           Velké Losiny     16.30 - svátost smíření        

    17.00 - MS na úmysl dárce 
Úterý 18.1.           Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 

Velké Losiny    6.30 - MS za  + manželku a její rodinu 
 Sobotín   17.45 - adorace 
    18.30 - MS za  
Středa 19.1.     
 Velké Losiny   12.00 – pohřeb pana Jána Janiše MS  

17.00 - 18.00 otevřen kostel k tiché adoraci  
 
Čtvrtek 20.1.                                                        

Velké Losiny   17.00 - 18.00 otevřen kostel k tiché adoraci  
 
Pátek  21.1.                       Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 

Velké Losiny   16.30 - svátost smíření 
17. 00 -  MS za + manžela Jána a * rodinu  

Sobota 22.1.                  
 Velké Losiny    

16.00  - MS Lázně  
17.00 - 18.00 – svátostná adorace 
 

Neděle 23.1.                       Neděle Božího slova (sbírka ve prospěch biblického apoštolátu)                                                      
 Velké Losiny     8.15 - MS za  + rodiče s bratra 
 Loučná      9.45 - MS za * a + rodinu Ficnarovu a Jůzovu a * Pospíšilovu  
 Sobotín       11.15 - MS za 
 

 
Po mši svaté je možno zakoupit mešní víno.  
Za lavicemi je nové číslo Tam – tamu.  

 

Zvu všechny muže z našich farností na 90-ti denní přípravu na Velikonoce. Ještě 

před začátkem postní doby můžeme začít duchovní obnovu zvanou Exodus, která 

začíná 17.1.22.                                

Bližší informace najdete na  

https://www.exodus90.cz/1-v%C3%ADtejte-v-exodu-90  

https://www.exodus90.cz/1-v%C3%ADtejte-v-exodu-90


Asketický 90-ti denní režim: 
  

• studená sprcha 
• žádný alkohol 
• žádné sladkosti 
• žádné jiné jídlo mezi hlavními jídly 
• žádná limonáda nebo slazené nápoje 
• žádná televize nebo filmy (bez souhlasu společenství) 
• pouze hudba, která pomáhá pozdvihnout duši k Bohu 
• žádné televizní sportovní přenosy či zpravodajství (bez souhlasu 

skupinky) 
• počítač a telefon pouze pro účely práce a komunikace 
• pravidelné a intenzivní cvičení 
• Svatá hodina denně (minimálně 20 minut tiché modlitbě každý 

den) 
• týdenní setkání skupinky 
• žádné velké nákupy (bez souhlasu společenství) 
• nejméně sedm hodin spánku každou noc je zásadní 

 
Kdo se hodláte zapojit, ozvěte se otci Milanovi nebo jáhnu Antonínovi 


