
Pořad bohoslužeb farností Velká nad Veličkou a Kuželov tel: 605 522 841 

http://farnostvelka.cz/ 

Den  Hod. Bohoslužby 2023 

Ne 

29.1. 

4. neděle v 

mezidobí 

9:00 

10:45 

Kuželov – Za farníky a dobrodince farnosti 

Velká – Za + rodinu Holčíkovu a Štefánkovu a za Boží 

ochranu a zdraví pro rodinu Jagošovu 

Po 

30.1. 

Pondělí 4. týdne 

v mezidobí 
17:00 

 

Kuželov – mše sv. nebude 

Út  

31.1. 

Sv. Františka 

Saleského 
  

St 

1.2. 

 17:00 Kuželov – Za ženy z farnosti 
Mše svatá ze Svátku Uvedení Páně do chrámu 

Čt 

2.2. 

Uvedení Páně 

do chrámu 

 

17:00 

Návštěva nemocných ve farnosti Kuželov 

Velká – Za nemocné 

Pá 

3.2. 

Pátek 4. týdne v 

mezidobí 
 

 

17:00 

Návštěva nemocných ve farnosti Velká nad Veličkou 

12:00-17:00 -Kuželov -  adorační den farnosti 

Kuželov – Za farníky 

So  

4.2. 

   

Ne 

5.2. 

5. neděle v 

mezidobí 

9:00 

 

10:45 

Kuželov – Za + rodinu Škutovu, Pavlíkovu a 

Mandelovu 

Velká – Za farníky a dobrodince farnosti 

Po 

6.2. 

Sv. Pavla 

Mikiho a druhů  
17:00 Kuželov – Na poděkování za 70 let života s prosbou o 

Boží ochranu pro živé rodiny 

Kuželov:  

V neděli 22.1. se ve sbírce na biblický apoštolát vybralo 6091,-Kč. A částka 

2000,-Kč byl dar na kostel. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  

Vzadu v kostele je pokladnička na příspěvek na školné pro chlapce 

z Indie. Kdo chce, může přispět, výše školného na další rok je 6500,-Kč. 

Na nástěnce je seznam navržených kandidátů do farní rady. Poprosil bych 

jednotlivé lidi, aby mě upřesnili co nejdříve, jestli chtějí kandidovat, a jestli do 

ekonomické rady nebo pastorační rady. Děkuji. 

Vzadu v kostele se můžete napsat na rozpis na adorační den. 

 

Velká nad Veličkou:  

V neděli 22.1. se ve sbírce na biblický apoštolát vybralo 7193,-Kč. Všem 

dárcům Pán Bůh zaplať.  

Vzadu v kostele je pokladnička na příspěvek na školné pro chlapce 

z Indie. Kdo chce, může přispět, výše školného na další rok je 6500,-Kč. 

Na nástěnce je seznam navržených kandidátů do farní rady. Poprosil bych 

jednotlivé lidi, aby mě upřesnili co nejdříve, jestli chtějí kandidovat, a jestli do 

ekonomické rady nebo pastorační rady. Děkuji 

http://farnostvelka.cz/

