
25. neděli v mezidobí 
20. 9. – 26. 9. AD 2020 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
Středa  - Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

NE 
 

7.30 
 

9.00 
 

10.30 

Za + Boženu a Jana Svobodovy, 5 + sourozenců, + rodiče Svobodovy, Lysákovy, duše v očistci a Boží 
požehnání pro živou rodinu 
Za + Josefa Fojtíka, + sestru Marii, + rodiče Bartošákovy, duše v očistci a Boží požehnání pro celou 
rodinu 
Za farníky 

PO 7.30 Za + syna Vojtěcha Marka, + rodiče Vaňkovy a Markovy, + sourozence, duše v očistci, Boží požehnání 
a ochranu P. Marie pro živou rodinu 

ÚT  18.00 Za + Josefa Lukaštíka, + rodiče Lukaštíkovy, + dceru, + zetě, + babičku Albínu, + rodiče Novákovy, 
dar zdraví, ochranu a pomoc P. Marie pro živou rodinu 

ST  18.00 Za + Miladu Rožnovjákovou (1. výročí), + rodiče z obou stran, + sourozence, duše v očistci a Boží 
požehnání pro živou rodinu 

ČT  18.00 Za + rodiče Ludmilu a Bohumila Vilímkovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

PÁ 18.00 Za + rodiče Lysákovy, + děti a duše v očistci 

SO   7.30  Za + Václava Nováka a živou rodinu 
 

• Dnes proběhne druhé kolo voleb do pastorační rady farnosti. Postoupilo 12 kandidátů, 
z nichž zakroužkujete 6 členů.  

• Děti, které se připravují na 1. sv. přijímání si od dnešní neděle budou chodit do zákristie pro 
nálepky. 

• V pondělí po ranní mši svaté bude generální úklid kostela před hody. Prosím obětavé ženy 
a muže o pomoc. 

• V sobotu budeme prožívat adorační den naší farnosti. Adorace začne po ranní mši svaté 
v 8.00 hod. a ukončení bude v 17.00 hod. Kvůli bezpečnosti vás prosím o zapsání se na 
hodinový seznam, který je připravený v zákristii. 

• Pán Bůh zaplať Ludmilám za dar na potřeby kostela ve výši 4000,-Kč. 

• V zákristii jsou stolní a nástěnné kalendáře na rok 2021 v ceně 60,-Kč. 

• Kněží valašskoklobouckého děkanátu se na nás obrací s prosbou o podporu našeho 
kněžského semináře formou materiální sbírky. Představení semináře prosí o ovoce, 
zeleninu, zavařeniny a trvanlivé potraviny (brambor mají již dostatek). Dary můžete nosit na 
faru tento pátek od 9.00 hod do 17.00 hod, nebo ve stejnou dobu na Pastorační dům ve Val. 
Kloboukách. Kdo by chtěl přispět finančně, může dát obálku svému duchovnímu správci. 
Každé pondělí je v kapli semináře sloužena mše svatá za všechny dobrodince. Jménem 
představených semináře za vaše dary děkujeme.  

• V pondělí 28. září v naší farnosti budeme slavit patrona našeho kostele sv. Václava. Mše 
svaté budou v 7.30 hod. a v 10.00 hod. Již dnes srdečně zvu sbor, muzikanty a všechny 
farníky.    


