
22. neděli v mezidobí 
30. 8. – 5. 9. AD 2020 

Liturgický kalendář: 
 

Čtvrtek - Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

NE 7.30 

9.00 

10.30 

Za všechny + z rodiny Šerých, Boží požehnání a dar víry pro živou rodinu 

Za + rodinu Pevnou a duše v očistci 

Za farníky 

PO 7.30 Dantis 

ÚT  18.00 Zahájení nového školního a katechetického roku  

ST 18.00 Za + Aloise Strnku (15.výročí), + rodiče Fojtíkovy, Boží ochranu a pomoc pro celou živou rodinu 

ČT 18.00 Za + rodiče Ladislava a Aloisii Beňovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

PÁ 7.30 

18.00 

Za živé a + členy živého růžence 

Za + rodinu Ginterovu, Šenkeříkovu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

SO 7.30 Za nemocné 

 

• Dnes se koná sbírka na potřeby kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

• V úterý v 18.00 hod. bude mše svatá na zahájení školního a katechetického roku. Srdečně 
zveme všechny děti, studenty a učitele. Prvňáci ať si donesou aktovky, které posvětíme. 

• Ve středu pořádá stacionář pouť na sv. Hostýn. Ještě mají pár míst volných. Přihlásit se 
můžete ve stacionáři. 

• Tento týden je první pátek v měsíci, nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek a v pátek od 9.00 
hodiny. 

• Příští neděli budeme na hrubé mši svaté prožívat dožínky. Srdečně zvu zemědělce, 
zahrádkáře, včelaře a všechny ostatní. 

• 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. 

• V měsíci září budou volby do nové pastorační rady farnosti. Příští neděli bude první kolo – 
každý bude moci navrhnout svého kandidáta, o kterém se domnívá, že svou povahou, 
dobrým životem, aktivní službou a svými inspirativními vizemi může přispět k rozvoji 
farnosti. Z navržených kandidátů se vyberou ti, kteří získali nejvíce hlasů (a budou souhlasit 
s kandidaturou). Pastorační rada je poradním orgánem faráře v otázkách pastorace. Z 
poloviny je volena farníky, druhou polovinu může jmenovat farář. Ke stejnému dni, kdy bude 
zvolena pastorační rada bude jmenována ekonomická rada farnosti. Obě rady jsou 
ustanoveny na dobu 4 let. Předsedou obou rad je farář. 

 
 


