
 

POŘAD BOHOSLUŽEB - JABLUNKOV  
V týdnu od 17. března 2019 do 24. března 2019 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

 

 

 

Ne 

17. 3.   

Sbírka na opravy ve 

farnosti 

 

 

 

2. NEDĚLE POSTNÍ 

7.10 Za ++ Józefa, Adama i Ewę Ćmiel, za dusze w czyść 

cierpiące  

9.00 Za + Vladislava Zubka, živou a + rodinu a za duše 

v očistci  

10.30 Za + Alojzego Jurzykowskiego, ++ rodziców i 

rodzeństwo z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące  

    18.00 Za + manžela Josefa Bilka, ++ rodiče Františka a Emilií 

Zwrtkových s prosbou o Boží pomoc pro syna Davida a 

jeho maminku  

  
Po Pondělí  

po 2. neděli postní          

     6.30  Na podziękowanie Panu Bogu za 80 lat życia z prośbą o 

dalszą pomoc Bożą i błog. Boże dla cełej rodziny  

Út  

 

SLAVNOST SVATÉHO 

JOSEFA, SNOUBENCE 

PANY MARIE  

     7.10 Za + manžela Josefa a všechny ++ Josefy z rodiny, 

rodiče, bratra, švagra, s prosbou o Boží ochranu pro žijící 

rodinu na přímluvu sv. Josefa  

     9.00 Za ++ rodziców Józefa i Teresę, brata, siostrę i 2 

kuzynów i za dusze w czyśćcu cierpiące  

    18.00 Za + manžela v 5. výročí úmrtí a o Boží požehnání pro 

žijící rodinu  

St 

 

Středa 

po 2. neděli postní        

     6.30 Za ++ Józefa i Terezię Wojtyłów, na podziękowanie za 

otrzymane łaski z prośbą o pomoc Bożą dla żyjącej 

rodziny 

    18.00 Na poděkování Pánu Bohu za 85 a 89 let života 

s prosbou o zdraví a dary Ducha sv. pro děti, vnuka a 

pravnuka  

Čt Čtvrtek 

po 2. neděli postní        

 6.30 Za + Jurka Tacinę od kościelnych i kapłanów  

Pá Pátek  

po 2. neděli postní        

 

     6.30 Za + Marii Zagrapanovou  

    18.00 O radość wieczną dla ++ rodziców Alojzego i Getrudy  

 So Sobota  

po 2. neděli postní        

 

6.30 O radość nieba dla ++ rodziców Adama i Annę 

Ligockich, ks. Kalischa i wszystkich ++ kapłanów, ++ 

Andrzeja i Ewę Vavřačów, syna Jana i o błog. Boże i 

opiekę Matki Naj. dla całej żyjącej rodziny  

 18.00  Z podziękowaniem za życie i wiarę z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo dla rodziny Pieczka  

 

Ne 

24. 3.   

 

 

 

 

 

3. NEDĚLE POSTNÍ  

     7.10 Za ++ rodziców Marię i Franciszka Fiedor, syna Jana i + 

Annę Fiedorową oraz o błog. Boże dla żyjącej rodziny  

     9.00 Za + manžela Jana Mitrengu, rodiče Josefa a Helenu 

Lewinských s prosbou o Boží požehnání pro žijící rodinu  

    10.30 Za + Jarmilę Sikorową, męża Stanisława od rodziny z 

Istebnej  

    18.00 Za + maminku a manželku Leonu Podermanskou 

s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu  

 


