
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
17. 5. – 23. 5. AD 2020 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Svátek sv. Stanislava Papčinského, kněze 
Středa  - Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 
Čtvrtek - Slavnost Nanebevstoupení Páně 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

NE 
 

7.30 
 

9.00 
 

10.30 

Za + Jaroslava a Otýlii Zvoníčkovy, + rodiče z obou stran, + Matěje Zvoníčka, duše v očistci, Boží 
požehnání a ochranu P. Marie pro živou rodinu 
Na poděkování za všechny přijaté milosti pro rodinu Liškovu, Šebákovu, Skálovu, Esteřákovu a Boží 
požehnání pro živou rodinu  
Za farníky 

PO 7.30  Za + rodiče Marii a Františka Florešovy, Emilii a Aloise Kosovy a na poděkování P. Bohu za dožití 70 let a 
Boží ochranu pro živou rodinu   

ÚT  18.00 Za + Aloisii Lysákovou (1.výročí), za + 4 zetě, + rodinu Lysákovu, + Novákovu a za + rodiče Kozubíkovy, 
Boží požehnaní a ochranu P. Marie pro celou živou rodinu 

ST 18.00 Za + Vladimíra Floreše, + Marii a Josefa Konečníkovy, + snachu Irenku, + rodinu Nesázalovu, pomoc a 
ochranu P. Marie pro živou rodinu 

ČT 7.30  
  
18.00 

Za + Martu a Bohumila Miklasovy, jejich + sourozence, švagry a švagrové a Boží požehnání pro živou 
rodinu  
Za + Anežku a Emila Lorencovy, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu 

PÁ  8.00 Za + rodinu Lysáčkovu, Juřicovu, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu 

SO 7.30 Za + Petru Sábovou, + babičku, 2 + dědečky, + Mariána Masaře a Boží požehnání pro živou rodinu 
 

• Dnes prožíváme den modliteb za pronásledované křesťany. 

• Ve čtvrtek na Slavnost Nanebevstoupení Páně budou dvě mše svaté, ráno v 7.30 hod a 
večer v 18.00 hod. 

• V pátek začne devítidenní novéna před slavností seslání Ducha svatého. 

• Prožíváme krásný měsíc zasvěcený Panně Marii, královně máje. Po mši sv. budou 
májové pobožnosti.  

• Příležitost k velikonoční svátosti smíření tento týden bude od úterý do pátku hodinu 
přede mší svatou. 

• Stále platí omezení účasti na mších svatých v kostele do 100 lidí. Prosím o dodržování 
nutných hygienických opatření. Rodina, která má nahlášené na příští neděli úmysly mší 
svatých má přednost a ať se přihlásí u otce Richarda na tel. 605 969 613.  

• V pondělí v 15.00 hod. bude pohřeb zemřelého pana Vladimíra Pecla z Bylnice. Prosme 
v modlitbě za zemřelého: Odpočinutí věčné dej mu o Páně… 

 


