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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2021 

Neděle 7. 3. 3. neděle postní 11,00 Za farníky. 

Pondělí 8. 3.    

Úterý     9. 3.    

Středa 10. 3.   17,00 Za Františka Zacha, zemřelé příbuzné  

a známé a za nenarozené děti. 

Čtvrtek 11. 3.    

Pátek 12. 3.     

Sobota 13. 3.    

Neděle 14. 3. 4. neděle postní - laetare 11,00 Za Josefa Mrně, syna, rodiče, za rodinu 

Cafourkovu, rodiče Smutných a Jana 

Pavlíka. 
 

Zatím stále platí zpřísněné podmínky z minulého týdne: 
 

- od pondělí 1. března se ruší veškeré aktivity a pobožnosti mimo mši svatou. Ve farnosti 

Lipník se jedná především o křížové cesty v kostele.  
 

- mše svaté jsou i nadále slouženy podle ohlášek a zapsaných úmyslů a omezení pro 

bohoslužby zůstávají nezměněna. Přesto na mši teď mohou výhradně ti, na jejichž úmysl 

je mše sloužena a jejich pozvaní hosté v maximálním počtu 10 osob, s výjimkou členů 

jedné domácnosti. Další výjimkou je varhaník, kostelník a dva ministranti. Prosím  

o dodržení těchto pravidel. 
 

- až do odvolání nebudou možné návštěvy nemocných nebo jen po předchozí domluvě a ve 

vážných případech. 
 

Ve středu je od 16.00 do 16.55 hod. příležitost k soukromé návštěvě kostela a k adoraci 

před Nejsvětější svátostí. v tomto čase je také možnost přimout  svátost smíření.  
 

V sobotu 13. března je výroční den zvolení papeže Františka. Pamatujte na něj ve svých 

modlitbách. 
 

Pokračuje též postní aktivita se sv. Josefem. Pro dospělé, kteří nemají přístup k internetu, 

jsou úkoly na příští týden zde: 

6. Být trpělivý - Josef často musel čekat, až dostane od Boha odpověď na své otázky. 

Učím se čekat na Boží odpovědi a mít trpělivost s ostatními i sám se sebou. Učím se nechtít 

vše hned. 

7. Být obětavý - Josef obětoval mnohokrát své pohodlí, když přijal Marii a staral se o 

Ježíše. Chci se od něj učit obětovat čas, pohodlí či peníze pro to, aby vzniklo něco dobrého 

pro ostatní. 
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