
18. neděli v mezidobí 
2. 8. – 8. 8. AD 2020 

Liturgický kalendář: 
 

Úterý  - Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 
Čtvrtek - Svátek Proměnění Páně 
Sobota - Památka sv. Dominika, kněze 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

NE 
 

7.30 
 9.00 

 
10.30 

Za + rodiče Juřicovy, Macků, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu pro celou živou rodinu 
Za + Josefa Lysáčka, + syna Václava, za všechny z rodiny Kantnerovy a Lysáčkovy, duše v očistci, 
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za farníky 

PO 7.30 Za nemocné 

ÚT  18.00 Za + rodiče Šánkovy a jejich + rodiče, za dary Ducha Svatého pro živou rodinu 

ST 7.30 Za + Cyrila a Juliánu Macků, + sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu 

ČT 18.00 Za + Ludmilu Surovcovou, + rodiče Surovcovy, Pavlíkovy a Boží požehnání pro živou rodinu 

PÁ 7:30 
 

18.00 

Za + rodiče Vaňkovy, + syna Mariána, + prarodiče Vaňkovy a Bližňákovy a Boží požehnání pro živou 
rodinu 
Za + Františka Kostku a Boží požehnání pro živou rodinu 

SO 7.30  Dantis 

 

• Tento týden je první pátek v měsíci. Nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek a v pátek od 
9.00 hod. 

• Příští neděli budou mše svaté v kostele ráno v 7.30 hod. a v 9.00 hod. a odpoledne bude 
mše svatá v 15.00 hod. v Bylničkách. Hrubá mše svatá v kostele již nebude. 

• Sbírka z minulé neděle na opravy činila 38.128,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
Také Pán Bůh zaplať Annám za dar na kostel ve výši 2.000,-Kč. 

• Připomínám, že v době prázdnin jsou mše svaté ve středu ráno v 7.30 hod. 

• Srdečně zvu k využití možnosti absolvování kurzu pro pastorační pomocníky, který se 
uskuteční v našem děkanátu od října 2020 do dubna 2021. Bližší informace najdete ve 
vitrínce. Přihlášky si můžete vyzvednout v zákristii nebo na faře. Kurz bude zahájen 3. října 
v 7.30 hod. mší svatou v děkanském kostele Povýšení sv. Kříže ve Val. Kloboukách. 

• S ohledem na nové mimořádné vládní opatření v souvislosti s epidemií Covid-19 ohledně 
shromažďování osob vás prosím, abyste až do odvolání používali roušky uvnitř kostela. 

• Otec Ondřej ze Štítné zve na pouť do Říma ve dnech od 5. do 10. října. Víc informaci ve 
vitrínce. 

• V úterý v 15.00 hod. bude pohřeb zemřelé paní Pavly Hruzkové z Bylnice. Prosme 
v modlitbě za zemřelou: Odpočinutí věčné dej jí o Pane…. 

 
 
 


