
  POSTNÍ DOBA 
   v Římskokatolické farnosti Orlová 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POPELEČNÍ STŘEDA 
Dne 17. 2. v 17:00 hodin mše svatá s udílením popelce, rozdání postniček.  

POSTNÍ SNAŽENÍ K DOBRU FARNOSTI 
Vyberte si konkrétní úkol, ke kterému se zavážete po dobu půstu, a který obětujete 
za farnost - desátek růžence, čtení Písma svatého, křížová cesta, adorace, modlitba, 
dobrý skutek, almužna apod. Svůj záměr napište na lístek, podepište jej a připněte 
na tabuli v kostele. 

POSTNÍ ALMUŽNA     
Prožijme půst doopravdy s postní almužnou a pomozme lidem v nouzi tím, 
co si odřekneme. Peníze za tyto „neuskutečněné“ požitky vložme do postniček 
 a věnujme MUDr. Maďarovi a jeho skupině, která pomáhá chudým v Africe v Malawi.  

KŘÍŽOVÉ CESTY    
V pátky postní doby, vždy po mši svaté, v 17:30 hodin v kostele zveme na pobožnosti 
křížových cest našich společenství: 

o 19. 2. – Za ženy a matky – Modlitby matek 
o 26. 2. – Za farnost a město – Společenství seniorů 
o 5. 3. – Za nemocné a opuštěné – Společenství živého růžence 
o 19. 3. – Za děti a mládež – Skauti Orlíci 
o 26. 3. – Za muže a otce – Ministranti, o. Mieczyslaw 
o 2. 4. – 15:00 hodin – Velkopáteční křížová cesta – o. Rafal 

24 HODIN PRO PÁNA  
Papež František zve i letos církev k prožívání 24 hodin pro Pána z pátku na sobotu před 
4. nedělí postní. Naše farnost se přidá v pátek 12. 3. od 18:00 do 22:00 hodin adorací 
před Nejsvětější svátostí s prosbou o obrácení hříšníků. Během adorace bude možno 
přistoupit ke svátosti smíření. 

JUBILEJNÍ ROK KE CTI SV. JOSEFA  
8. 12. 2020 – 8. 12. 2021 
Rok sv. Josefa vyhlásil papež František k oslavě 150. výročí dne, kdy byl sv. Josef 
stanoven patronem katolické církve. Apoštolská penitenciárie vydala dekret, kterým se 
pro tento rok uděluje zvláštní dar odpustků. Text v plném znění najdete na nástěnce. 
Od 11. do 19. 3. se budeme modlit novénu ke sv. Josefu. 
19. 3. v 17:00 hodin je Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, doporučený svátek. 

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
25. 3. v 17:00 mše svatá jako obvykle 


