
INFORMACE  Z FARNOSTI 

 

Neděle 19. 2. 2023 

7. neděle v mezidobí 

 
 

1. Dnes je 7. neděle v mezidobí a sbírka je na Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať za Vaše 

dary. 

2. Příští neděli (26. 2.) je první neděle postní. 

3. Děkujeme p. MgArt. Haně Baronové z Kozmic za opravu vitráží v našem kostele. 

4. Dnes v 15:00 hod. se uskuteční tradiční maškarní ples pro děti v KD Darkovičky. 

Děkujeme za příspěvky do tomboly a celou organizaci. 

5. Ve středu (22. 2.) máme POPELEČNÍ STŘEDU. Spolu s celou Církví začínáme tedy 

POSTNÍ DOBU. Je to den PŘÍSNÉHO PŮSTU. Znamená to den zdrženlivosti od masa 

a střídmost v jídle.  ZDRŽENLIVOST OD MASA zavazuje od 14 let a střídmost v jídle 

od 18 do 60 let. STŘÍDMOST V JÍDLE znamená, že člověk může jíst 3 x během dne, 

ale jen jednou se může najíst plně.   

6.  Podle již rozšířené tradice se ušetřené peníze za to, co si člověk odepřel díky svému 

postnímu předsevzetí a svým sebezáporem, darují jako POSTNÍ ALMUŽNA. V 

letošním roce chceme výtěžek Postní almužny použít na pomoc chudým a potřebným 

na Ukrajině. Postní almužnu na tyto účely můžete předat až na konci postní doby při 

bohoslužbách na ZELENÝ ČTVRTEK tj. 14. 4., nebo také PŘI VEŠKERÝCH 

NEDĚLNÍCH SBÍRKÁCH V POSTNÍ DOBĚ, ovšem tehdy pouze v obálce, na které 

bude napsáno, na jaký účel je dar určen! V sakristii si můžete vyzvednout kasičku 

určenou pro postní almužnu. 

7. Do konce března mohou muži a studenti poznávající povolání ke kněžství odevzdat 

přihlášky do kněžského semináře skrze duchovního správce farnosti na biskupství. 

8. V sakristii ať si děti vyzvednou NEDĚLNÍ OBRÁZEK. 

9. V sakristii ať si děti vyzvednou NEDĚLNÍ OBRÁZEK. V sakristii se také vybírá 

předplatné časopisu Okno na první pololetí roku 2023, které činí 90 Kč. 

10. Přeji vám všem hostům a farníkům hodně zdraví a také milosti Boží pomoci na 

postní cestě posilování své vůle skrze sebeovládání a plnění předsevzetí. AŤ NÁM BŮH 

ŽEHNÁ! 

 


