
Pořad bohoslužeb farností Velká nad Veličkou a Kuželov tel: 605 522 841 
http://farnostvelka.cz/ 

Den  Hod. Bohoslužby 2022 

Ne 
4.12. 

2. neděle 
adventní 

Cyklus A 

9:00 
10:45 

Kuželov– Za farníky a dobrodince farnosti 
Velká – Za rodiče Jana a Ludmilu Štefánkovy a za 
celou živou a + rodinu 
14:30-15:30 – předvánoční zpovídání Kuželov 

Po 
5.12. 

Pondělí po 2. 
neděli adventní 

17:00 Kuželov– Za + rodiče Petříkovy a Macháčkovy a za dar 
zdraví a Boží ochranu a pomoc pro živé rodiny 

Út  
6.12. 

   

St 
7.12. 

 17:00 
 

Velká – Za + Ladislava Kozányho 

Čt 
8.12. 

Panny Marie, počaté 
bez poskvrny 

prvotního hříchu 

17:00 Kuželov– Za rodiče Jiřího a Boženu Urbanovy a za 
živou a + rodinu Urbanovu, Janásovu a Horákovu 

Pá 
9.12. 

Pátek po 2. neděli 
adventní  

17:00 Velká – Za + rodiče Martina a Annu Foksovi, jejich 
sourozence, rodiče a duše v očistci 

So  
10.12. 

   

Ne 
11.12. 

3. neděle 
adventní 
Cyklus A 

9:00 
 
 

10:45 

Kuželov– Za + rodinu Šticovu a Janásovu, a za dar 
zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu  
– mše svatá s udělováním svátosti nemocných 
Velká – Za farníky a dobrodince farnosti 

Po 
12.12. 

Pondělí po 3. 
neděli adventní 

17:00 Kuželov– Za + rodiče Mlýnkovy a Prachařovy a dar 
zdraví pro živé rodiny 

V prosinci nám končí platnost farních rad v Kuželově i ve Velké nad 
Veličkou. Vzadu v kostele můžete dávat do krabičky jména  farníků, kteří by 
kandidovaly do voleb do farní rady. Volby bychom udělali kolem Vánoc. 
V neděli 4.12. po mši svaté v Kuželově i ve Velké nad Veličkou, bude pro 
děti Mikulášská nadílka. 
 
Kuželov: 
V Kuželově bude vánoční zpovídání tuto neděli 4.12. od 14:30 do 15:30, a 
pomazání nemocných pro farníky nad 60 let bude další neděli 11.12.  
 
Velká nad Veličkou: 
Ve Velké nad Veličkou bude zpovídání v sobotu 17.12. od 14:00 do 15:00 
hod., a pomazání nemocných pro farníky nad 60 let bude v neděli 18.12. 
 

http://farnostvelka.cz/

