
 
 

26. neděli v mezidobí 
27. 9. – 3. 10. AD 2020 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa 
Úterý  - Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 
Středa  - Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 
Čtvrtek - Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 
Pátek  - Památka svatých andělů strážných 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

NE 7.30 

 

9.00 

10.30 

Za + rodiče Hnilovy, + dceru, + syna, 3 + zetě, + snachu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou 

rodinu 

Za + Emila Macků, + syny Emila a Romana (1.výročí), dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

Za farníky 

PO  7.30 

10.00 

Za farníky 

Za živé a + Václavy 

ÚT 18.00 Za + rodiče Vránovy, Vrhlovy, Bůbelovy, jejich + rodiče, sourozence z obou stran, + Aloisii Sáblíkovou 

a Boží požehnání pro živou rodinu 

ST 18.00 Za + manžela Vojtěcha, + rodiny z obou stran a Boží ochranu pro celou živou rodinu 

ČT 18.00 Za + rodiče Bařinkovy, jejich + syna Emila, + zetě Josefa Kolínka, Boží požehnání a ochranu P. Marie 

pro celou živou rodinu 

PÁ 7.30 

18.00 

Za živé a + členy živého růžence 

Za + manžela, + rodiče Krahulcovy, + syny, + vnuka, + rodiče Vaňkovy, + dceru, + zetě, duše v očistci 

a Boží požehnání pro celou rodinu 

SO 7.30 Za živé a + 45 -ky (+ Jitku Bartošákovou a + Petra Naňáka)   
 

• Zítra v pondělí budou v naší farnosti hody. Budou slouženy dvě mše svaté, a to v 7.30 hod. 
a 10.00 hod. Kazatelem bude jáhen Dominik Kovář z Bílovic. Srdečně zvu sbor a muzikanty. 
Hodová sbírka bude určená na potřeby kostela. Srdečně vás všechny zveme.  

• V úterý po mši svaté bude v orlovně setkání nové pastorační a ekonomické rady. 

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

• Ve čtvrtek 1. října začíná krásný měsíc Panny Marie Růžencové a modlitby svatého 
růžence. Zvu děti na modlitbu růžence každý pátek před mši svatou. Děti, které budou 
poctivě chodit, čeká bombastické překvapení. 

• Děkuji všem, kteří v pondělí pomohli při úklidu kostela, dále všem, kteří se zúčastnili 
adoračního dne a všem za dary na kněžský seminář. 

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


