
 

 Ohlášky 5.2.2023 pro farnosti: Velké Losiny, Loučná nad Desnou, Sobotín  

 
Neděle 5.2.            5. neděle v mezidobí 
              Velké Losiny   8.15 – MS za + manžela, rodiče z obou stran a * rodinu 
 Loučná     9.45 – MS za + rodiče Mertenovy 
 Sobotín  11.15 – MS za rodinu Vaňatkovu    
  
  
Pondělí 6.2      Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků  
 Velké Losiny  16.30 – svátost smíření    
     17.00 – MS za Františka Zemánka a rodiče z obou stran    
 
Úterý 7.2.                      
 
Středa 8.2.       Sv. Jeronýma Emilianiho      
 Velké Losiny  17.00 – 18.00 – tichá adorace 
  
Čtvrtek 9.2.           
              Velké Losiny     6.30 – MS za Jaroslava Palkoviče a manželku Stefanii 

Sobotín   16.15 – svátostná adorace 
17.00 – MS za + Zofii Tojas 
  

Pátek 10.2.                Památka sv. Scholastiky, panny   
Velké Losiny  16.30 – svátost smíření 

17.00 – MS za + rodiče a * rodinu 
 
Sobota 11.2.         Panny Marie Lurdské 
  Světový den nemocných 

Velké Losiny    7.30 – svátost smíření 
      8.00 – MS za nemocné farníky spojená s udělováním svátosti nemocných 

16.00 – MS v lázních za prarodiče Palkovičovy, Diviakovy a Kalkovy  
   17.00 – 18.00 – svátostná adorace 
    

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      
  

 
Náboženství :  v Losinách na faře v pátek nebude 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 nové číslo časopisu TAM&TAM a Milujte se.  
  

 
 

Kontinentální setkání k Synodě o synodalitě a další informace 

 
Od 5. do 9. února bude v Praze probíhat evropské kontinentální setkání k synodě o synodalitě, které bude následně 

pokračovat jednáním předsedů biskupských konferencí evropských zemí. Mezi účastníky budou jak laičtí muži a ženy, 

tak řeholníci, kněží, či biskupové.  

Pokud by měl někdo z Vás zájem jako pozorovatel sledovat online přenosy, budou dostupné na odkaze: 

Živé přenosy – Evropské synodální kontinentální shromáždění (synod2023.org)  

https://prague.synod2023.org/en/live-streaming-2/


 
 

Všechny Vás prosíme, abyste se modlili za průběh jak evropského, tak i ostatních kontinentálních setkání, aby 

účastníci byli vedeni Duchem Božím a dokázali předložit podněty pro synodální obnovu církve. 

Také bychom vás rádi informovali o tom, že synodální obnova církve stále pokračuje i na rovině naší olomoucké 

arcidiecéze. 14. listopadu 2022 se diecézní synodální tým setkal s děkany arcidiecéze na Svatém Hostýně, abychom 

společně rozlišovali priority pro obnovu života v naší arcidiecézi.  

Cílem této práce je snaha vtáhnout kněží více do synodálního procesu, aby více pochopili a zažili podstatu a to, co 

stanovil papež František před několika lety pro celou katolickou církev: "Synodalita je cestou, kterou Bůh očekává od 

církve ve třetím tisíciletí." Doufáme, že pokud kněží více zažijí průběh synodálního rozlišování, budou k němu pak i 

více otevření ve svých farnostech. V tomto postupu máme i plnou podporou Josefa Nuzíka, administrátora diecéze. 

                                                                           

                                                                                                     

                                                                              

 



 

 

 


