
28. neděli v mezidobí 
11. 10. – 17. 10. AD 2020 

Liturgický kalendář: 
 
Čtvrtek - Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 
Sobota - Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

NE 
 

7.30 
 

9.00 
  

 10.30 

Za + Marii Hoškovou (1. výročí), + manžela Josefa, + rodiče a sourozence, pomoc a ochranu P. Marie 
pro celou živou rodinu 
Za + rodiče Bartošákovy z Ned.Lhoty, + rodiče Lukšíkovy z Bylnice, jejich + sourozence a Boží 
požehnání pro živou rodinu 
Za farníky 

PO 7.30 Za nemocné z farnosti 

ÚT  16.00 Za + Aloise Strnku, + syna Aloise, dvoje + rodiče, jejich děti a Boží požehnaní pro živou rodinu 

ST 17.00 Za + manžela, + z rodiny Miklasovy, Lukaštíkovy, Holbovy, s prosbou o ochranu a Boží pomoc pro 
živou rodinu 

ČT 17.00 Za + Jaroslava a Aloisii Deklevovy, jejich + rodiče a Boží pomoc pro živou rodinu 

PÁ 17.00 Za + Josefa a Františku Kostkovy, jejich + syna Jožinka, + rodiče a děti Kostkovy a Boží požehnání 
pro živou rodinu 

SO 7.30 Za + rodinu Slaběňákovu, Vaculíkovu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu  

 

• Dnes jsou mše v 7.30 hod., v 9.00 hod., v 10.30 hod a v 17.00 hod.  

• S ohledem na nová vládní opatření ohledně bohoslužeb se od pondělí 12. 10. zpřísňují 
podmínky pro konání bohoslužeb, které budou možné pouze do 10 osob ve vnitřních 
prostorách (max. 20 osob venku). Proto mše svaté se může zúčastnit rodina, která má 
zapsaný úmysl. 

• U úterý z důvodu vládních opatření nebude fatimská pobožnost, mše svatá zůstává v 16.00 
hod.. 

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

• V sobotu hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele ve Vendryni Zdeněk Šenkeřík 
bydlící v Bylnici a Jana Zahradníková bydlící ve Vendryni. Kdo by věděl o nějaké závažné 
překážce, která by bránila k právoplatnému uzavření svátosti manželství, ať to oznámí na 
faře. 
 


