
29. neděli v mezidobí – misijní neděle 
18. 10. – 24. 10. AD 2020 

Liturgický kalendář: 
 

Čtvrtek - památka Sv. Jana Pavla II., papeže 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

NE 
 

7.30 
9.00 

 
10.30 

Za + Marii Fojtíkovou a duše v očistci 
Za + Oldřicha Konečného, + sourozence, rodiče z obou stran, + vnučku Alenku, duše v očistci, dar zdraví a 
Boží požehnání pro živou rodinu 
Za farníky 

PO 7.30 Na poděkování za všechny přijaté milosti, za rodinu Liškovu, Šebákovu, Esteřákovu a Skálovu, s prosbou o 
Boží požehnání pro živou i + rodinu 

ÚT  17.00 Za + Radka Ivaniše, + otce, + bratra, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

ST 17.00 Za + rodiče Biličovy, + syna a Boží požehnání pro živou rodinu 

ČT 17.00 Za + manžela Stanislava, jeho + rodiče, sourozence, + rodiče Pagáčovi, za + z rodiny Krajčiové a Boží 
požehnání pro živou rodinu 

PÁ 17.00 Za + Václava Nováka, + manželku Annu, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

SO 7.30 Za živé a + bývalé zaměstnance dřevařského závodu Pila Bylnice      

• Dnes od 11.15 hod. do 12.00 hod. budu v kostele podávat svaté přijímání při dodržení současných 
hygienických opatření.  

• S ohledem na vládní opatření jsou nyní bohoslužby možné pouze do 6 osob. Proto mše svaté se může 
zúčastnit pouze rodina, která má zapsaný úmysl na daný den. Prosím rodiny, aby nahlásili, kolík se jich 
zúčastní mše sv. Zavolejte na číslo telefonu 605969613.   

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

• Pán Bůh zaplať ministrantům za úklid kolem kostela. Příští sobotu bude uklízet společenství manželů.  
 

• Prohlášení kardinála Duky k aktuální situaci: 
Ve snaze zabránit dalšímu šíření pandemie COVID-19 přistoupila vláda v těchto dnech k mimořádným 
opatřením, která výrazně ochromila život v naší zemi. Kulturní i společenský život prakticky ustal, omezení 
vyhlášená vládou tvrdě dolehla i na náboženský život.   
Přesto nemusí být výjimečná situace, v níž se právě nacházíme, pouhým zdrojem frustrace a pesimismu. 
Jako všechny krize představuje i „koronakrize“ novou příležitost, či chcete-li: výzvu. 
V uplynulých měsících jsme se mohli všichni znovu přesvědčit o tom, jak falešné je naše přesvědčení, když 
se domníváme, že jsme neomezenými pány svých životů. Stačí jeden malý, pouhým okem neviditelný 
organismus vzniklý kdesi v daleké Číně, a celý svět je ze dne na den vzhůru nohama. Veškeré naše jistoty 
jsou najednou ty tam a my se s obavami chvějeme, co s námi bude. 
Nebojme se! Výzva, kterou před nás křesťany současná pandemie staví, spočívá v hlásání Naděje. Dnes, 
více než kdy jindy, musíme být my, Kristovi učedníci, šiřiteli světla do potemnělých lidských duší, zvěstovateli 
Naděje, která je silnější než smrt. Chtěl bych proto vyzvat všechny věřící, duchovní i laiky, muže i ženy, aby 
podle svých možností nabídli společnosti své služby, aby v těchto těžkých dnech „dýchali“ s ní. Vím, že tak 
mnozí již činí. Všem za to patří můj veliký dík.  
Společně se pak všichni v boji proti pandemii můžeme spojit v modlitbě růžence, jak nás k tomu v uplynulých 
dnech vyzvala Stálá rada ČBK. Kéž nám Matka Kristova pomůže v zápase se zákeřnou nemocí překonat i 
veškerá rozdělení, která naši společnost dosud sužují. 
PS.: Prosím, nezneužívejme této situace k mocenským či politickým sporům nebo finančnímu obohacení. 
Sociální péče a lékařská či zdravotní pomoc jsou na takové úrovni, že může upevňovat naši naději. Nešiřme 
stres a napětí!  


