
POŘAD BOHOSLUŽEB – FARNOST  ŠTRAMBERK  2021 

SO 

20.2. 

 

17:30 

Sobotní mše svatá s nedělní platností – farní kostel 

Za veškeré aktivity farnosti Štramberk. A za živé a zemřelé farníky ze Štramberka a 

Závišic a všechny jejich potřeby 

NE 

21.2. 

 

7:00 

8:30 

1 neděle postní 

Za zemřelého Jana Darivčáka a rodiče - UDĚLOVÁNÍ POPELCE 

Za Pavla Sopucha, za dva bratry a otce - UDĚLOVÁNÍ POPELCE 

KŘÍŽOVÁ CESTA  - BUDE PO MŠI SVATÉ 

SBÍRKA – Haléř svatého Petra 

ÚT 

23.2. 

 

8:00 

 

Za Bohuslava a Vlastu Štefkovy a duše v očistci 

STŘ 

24.2. 

 

17:30 

 

Za Jiřinu a Jana Váňovy 

ČT 

25.2. 

 

8:00 

 

Za Boží doprovázení a blízkost v nemocnici pro paní Matlovou a všechny namocné a 

umírající 

PÁ 

26.2. 

 

17:30 

Za Josefa Šmahlíka a manželku 

 

Po mši svaté bude ADORACE do 19:00 hod 

SO 

27.2. 

 

17:30 

Sobotní mše svatá s nedělní platností – farní kostel 

Za veškeré aktivity farnosti Štramberk. A za živé a zemřelé farníky ze Štramberka a 

Závišic a všechny jejich potřeby.  

NE 

28.2. 

 

7:00 

8:30 

2 neděle postní 

Volný mešní úmysl 

Za zemřelého manžela Františka. zetě Václava a rodiče z obou stran 

KŘÍŽOVÁ CESTA  - BUDE PO MŠI SVATÉ 

Svátost smíření je možné přijmout není – li určeno jinak:: 

 ve farním kostele sv. Jana Nepomuckého: 

 dle rozpisu bohoslužeb vždy přibližně 30 minut před mší svatou 

 Možnost svatého přijímaní ve FARNÍM KOSTELE pro ty kdo nebudou moci zůstat 

na mši svaté z důvodu omezeného počtu účastníků na mši svaté - je 10 minut před 



mši svatou. S tím, že v neděle a zasvěcené svátky je třeba se aktivně účastnit mše 

svaté skrze televizi, rádio nebo internet. 

FILIÁLNÍ KOSTEL – ZÁVIŠICE  2021 

NE 

21.2. 

 

10:00 

1 neděle postní 

Za Jaromíra Llichnovského, rodiče a bratra 

UDĚLOVÁNÍ POPELCE 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA  - BUDE PŘED MŠI SVATOU 

SBÍRKA – Haléř svatého Petra 

ÚT 

24.2. 

 

16:00 

 

Za Jana Prokopa, manželku, zetě a  duše v očistci 

NE 

28.2. 

 

10:00 

2 neděle postní 

Volný mešní úmysl 

KŘÍŽOVÁ CESTA  - BUDE PŘED MŠI SVATOU 

Svátost smíření je možné přijmout není - li určeno jinak: 

 ve filiálním kostele sv. Cyrila a Metoděje: 

 obvykle v úterý (pozor na změny, např. pohřeb) vždy přibližně 30 minut před mší 

svatou nebo dle domluvy 

 Možnost svatého přijímaní pro ty kdo nebudou moci zůstat na mši svaté z důvodu 

omezeného počtu účastníků na mši svaté - je 10 minut po mši svaté.  S tím, že 

v neděle a zasvěcené svátky je třeba se aktivně účastnit mše svaté skrze televizi, 

rádio nebo internet. 

  

OHLÁŠKY 

SVÁTOST SMÍŘENÍ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  

je možné přijmout vždy, přede mši svatou dle obvyklého řádu. A nebo se lze domluvit telefonicky, 

individuálně. Další kněžské služby jako domlouvání pohřbů, svateb, křtů a pomazání nemocných se řeší 

buď na faře osobně a nebo telefonicky - mobil 739 002 743.   o. Vladimír 
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MŠE SVATÉ jsou od neděle 27. 12. 2020 s ÚČASTÍ LIDU v počtu 10% obsazenosti kostela.  

To znamení 27 lidí ve farním kostele ve Štramberku a 17 lidí ve filiálním kostele v Závišicích. Přičemž 

účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s 

výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před 

vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci 

shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu. 

Na mše svaté je třeba se zapsat pomocí rezervačního systému na webových stránkách farnosti.  

Starší lidé ať to udělají přes kontaktní osoby a nebo s pomocí mladších farníků nebo příbuzných či známých. 

Děkuji za pochopení. Přednost mají dárci mešních úmyslů. 

ŠTRAMBERK  

Eva Davidová - tel. 605 725 236 

Karel Váňa - tel. 732 240 863 

Jaroslav Dostál - tel. 731 104 938 

ZÁVIŠICE 

Karolína Najzarová - tel. 739 940 604 

Obrázky pro děti jsou v kostele na stolíku v lodi kostele pod kůrem a je tam  i další pracovní list formátu A4 

na dalších devět týdnů.  

Celá postní doba je časem kající praxe církve. 

 

Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. 

 

A dále ohledně postu připomínám, že každý pátek, pokud na něj nepřipadne církevní slavnost, je dnem pokání. 

Forma pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba. 

(zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let). 

Před každým přijímáním Svátosti oltářní je eucharistický půst alespoň 1 hodinu. 

Vzadu v kostele je rozpis KŘÍŽOVÝCH CEST, prosím napište se na jejich vedení. 

 

KŘÍŽOVÉ CESTY, LETOS KVŮLI CORONAVIRU BUDOU VE ŠTRAMBERKU PO DRUHÉ MŠI SVATÉ! 

JÁ SE BUDOU PŘESOUVAT DO ZÁVIŠIC, PROTO TO LETOS BUDE JEN NA FARNÍCÍCH. 

DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.  o. Vladimír 

 



 „Dny vzájemných modliteb bohoslovců AKS a farností“  
 

připadají v následujícím období na níže vyjmenované farnosti vzájemné modlitby seminaristů 

naší diecéze a jednotlivých farností DOO. 

  

1.3. Dobešov 

2.3. Suchdol nad Odrou 

3.3. Stonava 

4.3. 
Bohumín - Nový i 

Starý 

4.3. 
Bohumín - Nový i 

Starý 

5.3. Velká Polom 

6.3. Šenov u Ostravy 

7.3. Úvalno 

8.3. Bohdanovice 

9.3. Ostrava - Heřmanice 

10.3. Opava - Kateřinky 

11.3. Březová u Vítkova 

12.3. Neplachovice 

13.3. 
Ostrava - Mariánské 

Hory 

14.3. Štramberk 
15.3. Skřipov u Opavy 

16.3. Metylovice 

17.3. Paskov 

18.3. Vápenná 

19.3. Vratimov 

20.3. Vidnava 

21.3. Havířov-Šumbark 

22.3. Rychaltice 

23.3. Rybí 

24.3. Ostrava - Hrabová 

25.3. Brumovice 

26.3. Vendryně 

27.3. Vysoká 

28.3. Těrlicko 

29.3. Melč 

30.3. Ženklava 

31.3. Vřesina 
 


