
 

 Ohlášky 12.2.2023 pro farnosti: Velké Losiny, Loučná nad Desnou, Sobotín  

 
Neděle 12.2.            6. neděle v mezidobí  - sbírka na světové setkání mládeže v Lisabonu 
              Velké Losiny   8.15 – MS za + Jaroslava Veverku a jeho rodiče  
 Loučná     9.45 – MS za + rodinu Čeloudovu  
 Sobotín  11.15 – MS na poděkování za 40 roků společného života      
  
Pondělí 13.2         
 Velké Losiny  16.30 – svátost smíření    
     17.00 – MS za + M. Balcárkovou a * rodinu     
 
Úterý 14.2.                      
 
Středa 15.2.              
 Velké Losiny  17.00 – 18.00 – tichá adorace 
  
Čtvrtek 16.2.           

  Velké Losiny                      6.30 – MS za + bratra Maxmiliána, rodiče, snachu, zetě a nemocnou Hanku a Boží          
                                                          požehnání a ochranu  
Sobotín   16.15 – svátostná adorace 

17.00 – MS za + Zofii Tojas 
  

Pátek 17.2.                 Sv. Alexia a druhů, řeholníků   
Velké Losiny  16.30 – svátost smíření 

17.00 – MS na poděkování za 55 let společného života s prosbou o další pomoc 
              (celebruje P. Slawomir Sulowski) 

 
Sobota 18.2.           

Velké Losiny  16.00 – MS v lázních za Jana Nestroje, rodiče Macunovy, nemocnou osobu a duše          
                                                         v očistci  
   17.00 – 18.00 – svátostná adorace 
    

Neděle 19.2.            7. neděle v mezidobí  - sbírka Haléř svatého Petra 
              Velké Losiny   8.15 – MS za + švagrovou a jejího manžela a celou * rodinu  
 Loučná     9.45 – MS za + Ludmilu a Alexandra Bartalovy a dceru Magdalenu a vnuka Vojtěcha   
 Sobotín  11.15 – MS za rodinu Wolfovou 
    14.00 – 18.00 – maškarní karneval a masopust       
  

 
Náboženství :  v Losinách na faře v pátek bude v 15.00 hod. 
   v Sobotíně ve středu ve škole ve 13.00 hod.    
   v Loučné ve škole ve středu ve 14.00 hod.  
 

Za lavicemi je k dispozici TAM&TAM a Milujte se.  
  

POSTNÍ KAPKY 2023 
Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na 
velikonoce. "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" váš život. Tentokrát na téma MODLITBA. 
·  Pobožnost na každý den 
·  Liturgická čtení 
·  Z katechezí papeže Františka o modlitbě 
·  Inspirace biskupa Antonína Baslera o modlitbě 
·  Nahrávky postních písní z Kancionálu 
·  Křížové cesty 
·  Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí 
·  další audio, foto i video 



 
Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránce můžeš každý den dostat krátké 
inspirace. Více na www.postnikapky.cz Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se 
připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.                          

 
                                                                                                     

 

http://www.postnikapky.cz/

