
 

 

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO a spolupatrona SV. BARTOLOMĚJE 

POŘAD BOHOSLUŽEB od 11. března 2023 do 19. března 2023 

Sobota 

11.3. 

Sobota po 2. neděli postní 17:30 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 

Neděle 

12.3. 

3. NEDĚLE POSTNÍ 7:45 

8:30 

KŘÍŽOVÁ CESTA 

Za Bohuslava Davida, manželku a rodiče z obou stran 

Úterý 

14.3. 

Úterý po 3. neděli postní 8:00 Za zemřelou Julii, Aloise a syna Miroslava a živou rodinu 

Středa 

1.53. 

Středa po 3. neděli postní 17:30 Za Annu Markovou, manžela, živou a zemřelou rodinu 

Čtvrtek 

16.3. 

Čtvrtek po 3. neděli postní 8:00 Za živou a zemřelou rodinu Jiříčkovu 

Pátek 

17.3. 

Pátek po 3. neděli postní 17:30 Za zemřelou Zdeňku Filipcovou, rodiče a duše v očistci 

Po mši svaté bude ADORACE do 19:00 hod 

Sobota 

18.3. 

 Sobota po 3. neděli postní  Mše svatá s nedělní platností – BUDE V ZÁVIŠICÍCH 

Za veškeré aktivity farnosti Štramberk.  

A za živé a zemřelé farníky ze Štramberka a Závišic a všechny 

jejich potřeby 

Neděle 

19.3. 

4. NEDĚLE POSTNÍ  7:45 

8:30 

KŘÍŽOVÁ CESTA 

Ke cti a chvála sv. Josefa s prosbou o šťastnou hodinku smrti 

P. Vladimír Zelina, farář; https://stramberk.farnost.cz/; tel. 556 852 410; mobil: 739 002 743; e-mail: rkf.stramberk@doo.cz 

 

Vážení farníci,  

i letos se naše kostely zapojí do diecézního projektu Otevřené chrámy. Aby naše kostely (farní kostel sv. Jana 

Nepomuckého a kostel sv. Kateřiny) mohly být otevřeny, je potřeba mít v nich průvodce.  

Být průvodcem nevyžaduje žádné speciální schopnosti. Stačí pouze být v kostele, přivítat návštěvníky, nabídnout jim, že 

jim řeknete pár slov o kostele apod. Případně jim prodat magnetku nebo oplatky, pokud budou mít zájem. Pokud chodíte 

do školy nebo do práce, můžete si vzít například jen víkendy nebo mít službu přes týden pouze o prázdninách. Kostely 

budou otevřeny od května do konce října. Vše si později domluvíme na společné schůzce. Určitě je možné, aby se jako 

průvodci zapojili i farníci ze Závišic. Odměna je od letošního roku 120 Kč/ hodinu.  

Nebudu vám nic nalhávat, občas je to náročné, když proudí desítky turistů, ale na druhou stranu zažijete i ty chvíle, kdy 

máte kostel "jen sami pro sebe"  

Kdo by měl zájem a byl ochoten se do průvodcování zapojit, kontaktujte prosím Dominik Davida do neděle 19.3.2023 . 

 

 

 

 

https://stramberk.farnost.cz/
mailto:rkf.stramberk@doo.cz


 

 

KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE - ZÁVIŠICE 

POŘAD BOHOSLUŽEB od 12. března 2023 do 19. března 2023 

Neděle 

12.3. 

3. NEDĚLE POSTNÍ  9:30 

10:00 

KŘÍŽOVÁ CESTA 

Za rodinu Bačovou, Slováčkovou a duše v očistci 

Úterý 

14.3. 

Úterý po 3. neděli postní 17:00 Za zemřelé rodiče a bratry Píškovy a Františka Zdráhala 

Sobota 

18.3. 

Sobota po 3. neděli postní 11:45 MŠE SVATÁ 

Neděle 

19.3. 

4. NEDĚLE POSTNÍ 9:30 

10:00 

KŘÍŽOVÁ CESTA 

Za živé a zemřelé Josefy ze Závišic 

Mše svatá zaměřená na děti 

 

OHLÁŠKY 

 

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. 

 

3. NE   12.3.   DĚKANÁTNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA  U KOSTELA  - RYBÍ        v  15:00 HOD. 

 

Společenství dětí v sobotu 18. 3. 2023 nebude. Bude přesunuto na jinou sobotu 


