
 

 Ohlášky 26.2.2023 pro farnosti: Velké Losiny, Loučná nad Desnou, Sobotín  

 
Neděle 26.2.            1. neděle postní 
              Velké Losiny   8.15 – BS (jáhen Antonín Ponížil)   
              Loučná   9.45 – II. SPOLEČNÁ FARNÍ MŠE V ROČNÍM TEMATICKÉM CYKLU 2023     

                                                         "BLAHOSLAVENSTVÍ" („Blahoslaveni plačící, neboť oni budou potěšeni.“)         
MS za farníky (celebruje: P. Slawomír Sulowski) 

 Sobotín  11.15 – BS (jáhen Antonín Ponížil)    
  
Pondělí 27.2       sv.Gabriel od Bolestné P.M.  
 Velké Losiny  16.30 – svátost smíření    
     17.00 – MS za * a + rodinu Kozubíkovu      
Středa 1.3.  

Velké Losiny  17.00 – 18.00 – tichá adorace 
 Šumperk    8.00 – 18.00 – zpovědní den 
Čtvrtek 2.3.           

  Velké Losiny                      6.30 – MS za + Zofii Tojas    
Sobotín   16.15 – svátostná adorace 
   17.00 – MS za + Zofii Tojas 

Pátek 3.3.                    
Velké Losiny  16.00 – růženec 

16.30 – křížová cesta (senioři)   
16.30 – svátost smíření 
17.00 – MS na daný úmysl 

Loučná   18.00 – svátost smíření 
18.30 – MS za + Stanislava a Jana Kovaříkovy 

Sobota 4.3.           
Velké Losiny  MS v lázních za farníky   
   17.00 – 18.00 – svátostná adorace 
Vernířovice  18.00 – MS za Pavla Štryce a jeho rodiče 
    

Neděle 5.3.            2. neděle postní 
              Velké Losiny   8.15 – MS za * a + rodinu Florovu, + švagrovou a + rodinu  
              Loučná   9.15 – křížová cesta (senioři) 
   9.45 – MS za + Jarmilu Krystofovou a rodiče  
 Sobotín  10.45 – křížová cesta  
    11.15 – MS za rodinu Vaňatkovu     
      

Náboženství :  Požehnané prázdniny!! 
 
Za lavicemi jsou postničky.  

  

VÍKENDOVÁ POUŤ DO ŘÍMA PRO MLADÉ (I DUCHEM) sobota – pondělí 6. – 8. května 
Zvu Vás na pouť ve znamení tří velkých osobností církve. Sv. Jana Nepomuckého, sv. Filipa Neri a Františka kardinála 
Ditrichštejna. Odjíždíme autobusem ze Zvole v  sobotu 6. května ve 13.00 hod. a návrat bude v pondělí 8. května brzy 
odpoledne. V  Římě je více míst, které se odkazují na život sv. Jana Nepomuckého. Aktuálně nejznámější z nich je 
papežská kolej Nepomucenum, kde studuje také nám známý bohoslovec Antonín Uhlíř. Sv. Filip Neri výrazně ovlivnil 
Františka kardinála Ditrichštejna v jeho nelehké biskupské službě na Moravě v období třicetileté války. Olomoucký 
arcibiskup František kardinál Ditrichštejn má svůj pískovcový erb v kapli kostela ve Zvoli. A jako kardinál měl v Římě 
titulární kostel – baziliku Panny Marie v Trastevere, kde jsou uloženy ostatky sv. Cecilie, patronky hudby. Sv. Filip Neri, 
velká osobnost Říma a duchovní vůdce mnohých, mimo jiné pořádal jednodenní poutě po římských bazilikách 
a vyprosil sobě i jiným mnoho požehnání. Naše pouť bude zaměřena na návštěvu římských chrámů na způsob poutě 
sv. Filipa Neri. V ceně 2.800 Kč je cesta do Říma a celodenní jízdenka na místní dopravu po Římě. Cena pro ministranty 
je 500 Kč. Nezletilé poutníky musí doprovázet rodič nebo jiná zodpovědná dospělá osoba. K dispozici je ještě 15 
volných míst. 
P. Milan Palkovič, tel.: 737 467 733 



 
 

 
 
 
POSTNÍ KAPKY 2023 
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.                          

 
 

POSTNÍ DOBA 

„Postní doba je každoroční výzvou k obnově naší víry, kterou můžeme naplnit různým způsobem. Chci vás 

v té letošní postní době pozvat k velmi konkrétní a jednoduché modlitební výzvě,“ těmito slovy začíná zvací 

video, ve kterém biskup z Ostravsko-opavské dieceze Martin David modlitební výzvu představuje. Princip je 

prostý: 

1. Přečíst si evangelium na daný den (najdete zde: https://www.vira.cz/nedelni-liturgie) 
2. Pomodlit se desátek růžence s úmyslem, který s úryvkem evangelia souvisí 
3. Přidat jakoukoli modlitbu na úmysl papeže Františka 

Takto můžeme kráčet jako diecéze postní dobou společně. Kdo nestihl začátek, může se k modlitbě připojit 

kdykoliv během šesti postních týdnů. 

Postní doba má kromě modlitby ještě dva další pilíře: sebezápor a dobročinnost. Jak je rozvineme, záleží na 

každém. „Darem pro druhé mohou být naše otevřené srdce a oči. Vnímavá a citlivá pozornost k tomu, co 

http://www.postnikapky.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=xa8JLJGrHFQ
https://www.youtube.com/watch?v=xa8JLJGrHFQ
https://www.vira.cz/nedelni-liturgie


 

druzí právě potřebují,“ píší biskup Martin a ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo 

k letošnímu ročníku iniciativy Postní almužna. Papírové pokladničky jako jednu z možných nabídek postní 

dobročinnosti najdete v těchto dnech v kostelích. 

https://www.cirkev.cz/modlitebni-vyzva-biskupa-martina-pro-postni-dobu_21312 

      

https://www.dchoo.caritas.cz/podporte-nas/sbirky/postni-almuzna/
https://www.cirkev.cz/modlitebni-vyzva-biskupa-martina-pro-postni-dobu_21312

