
5. neděle v mezidobí 

ve farnostech Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB: 

Neděle 

5. února 

2023 

5. neděle v mezidobí 8.15 N. HVĚZDLICE – Za svěřený lid 6 

9.30 CHVALKOVICE – Na dobrý úmysl 

11.00 BRANKOVICE – Za Jana Pištěláka a c. ž. a z. rodinu 

   

Pondělí 

6. února 

Sv. Pavla Mikiho a druhů, m. 

                                  památka 

 

Úterý 

7. února 

Sv. Richarda 18.00 N. HVĚZDLICE – Na dobrý úmysl 

Středa 

8. února 

Sv. Josefiny Bakhity, panny 17.00 CHVALKOVICE – Za zem. rodinu Kameníčkovu 

Čtvrtek 

9. února 

Sv. Apollonie 16.30 NEMOCHOVICE – Za uzdravení manžela a c. ž. a z. rodinu 

17.30 BRANKOVICE – Na dobrý úmysl                                                                                                                       

Pátek 

10. února 

Sv. Scholastiky, panny 

 

                                  památka 

17.30 BRANKOVICE – vyprošení si Božího slova pro farnost a   

                                        také jednotlivce při eucharistické adoraci 

Sobota 

11. února 

Panny Marie Lurdské 

Světový den nemocných 

7.00 BRANKOVICE – Za všechny naše nemocné a jejich rodiny 

   Neděle 

12. února 

2023 

6. neděle v mezidobí 8.15 N. HVĚZDLICE – Za svěřený lid 7 

9.30 CHVALKOVICE – Za z. Ludmilu Mandlovu, rodiče, sestry 

                                            a ž. rodinu Bartovu 

11.00 BRANKOVICE – Na dobrý úmysl 

    

 

„Matka Boží byla tak krásná, že kdybyste ji jednou spatřili, nemohli 

byste se zbavit touhy umřít, abyste ji znovu uviděli.“  
Sv. Bernadeta Soubirousová, řeholnice 

 
NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA: Na přání papeže Františka byla stanovena dnešní 3. neděle v mezidobí 

Nedělí Božího slova, kdy se máme Božímu slovu více věnovat společně i individuálně. Také máme podpořit 

svými finančními dary vydávání Bible, aby se B. slovo dostalo tam, kde si ho sami věřící, z různých důvodů, 

nemohou dovolit a nebo pořídit. Abychom se i my sami k výzvě papeže Františka aktivně postavili, tak si 

každá farnost, ale i jednotliví věřící, mohou vyprosit boží slovo na celý rok 2023. Po poradě a úpravě to 

uskutečníme při obvyklé euchar. adoraci v pátek 10. 2. od 17:30 do 18:00. Nyní několik jednotlivců připravuje 

citáty z Matoušova evangelia. Je možné se do výběru citátů ještě zapojit. Případně se na mne můžete obrátit. 

Až citáty budete mít připraveny, prosím, doručte je v neděli 5. 2. před a nebo po bohoslužbě do připraveného 

košíčku. My ostatní je, prosím, doprovázejme svou modlitbou. Při zmíněné bohoslužbě si vyprosíme Boží 

slovo pro naši farnost, ale i jednotlivci mohou sami pro sebe.         

 

FARNÍ KAVÁRNA: Se uskuteční ve čtvrtek 16. 2. po mši svaté, tj. asi od 18:10 na faře v Brankovicích. 

 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRVOKOMUNIKANTŮ: Děti a jejich rodiče, kteří se budou připravovat 

společně na letošní slavnost 1. svatého přijímání se sejdeme na faře v pátek 17. 2. v 17 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


