
33. neděle v mezidobí 
15. 11. – 21. 11. AD 2020 

Liturgický kalendář: 
 

Úterý  - Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
Sobota - Památka Zasvěcení Panny Marie 
Neděle - Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

NE 

 

7.30 

9.00 

10.30 

Za + rodiče Josefa a Františku Lysáčkovy, 2 + děti, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

Za + Františka Pinďáka, 2 + rodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

Za farníky 

PO 7.30 Za + Marii Lysákovou, + manžela, děti a duše v očistci 

ÚT  17.00 Za + Františku a Aloise Kostkovy, + syna, + zetě, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou 

rodinu 

ST 17.00 Za + rodiče Ivanišovy, + dceru, + zetě a Boží požehnání pro živou rodinu 

ČT 17.00 Za + Anastazii Kozubíkovou (1. výr.) + rodiče Janáčovy, Kozubíkovy a živou rodinu  

PÁ 17.00  Na poděkování v manželství za přijaté dary a milosti, za životy děti a jejich rodiny, za dobrodince a 

Boží požehnání a za + z rodiny a duše v očistci. 

SO 7.30 Za + z rodiny Rajové, Konečné, Ptáčkové, Tašárové, za duše v očistci, Boží požehnání a ochranu P. 

Marie  

 

• S ohledem na mimořádná vládní opatření v souvislosti s epidemií Covid-19 budu mše svaté na 
všechny přijaté úmysly sloužit soukromě dle rozpisu. Prosím rodinu, která má nahlášený úmysl, 
aby se přihlásila o. Richardovi na telefon 605 969 613. 

•   Dnešní a příští neděli mše svaté v 9.00 hod budou vysílány živě přes farní internetové stránky a 
po nich do 10.45 hod. budu podávat svaté příjímání. 

• Kostel je otevřeny každý den od 9.00 hod do 17.00 hod. k soukromé modlitbě. Možnost vstupu je 
vchodem pod věží.    

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

• Po celý týden bude možnost svaté zpovědi půl hodiny před večerní mší svatou. Prosím o 
dodržování hygienických opatření. 

• V úterý bude slavit 90. narozeniny naše rodačka ze Sidonie sestra Slavomíra Měřičková OP, 
která působí v klášteře ve Střelicích u Brna. Přejeme sestře hojnost Božího požehnání a ochranu 
Panny Marie.  

• V pondělí ve 14.30 hod. bude pohřeb zemřelého pana Františka Surovce z Brumova a v úterý 
v 14.30 hod bude pohřeb zemřelého pana Karla Švacha z Brumova. Prosme v modlitbě za 
zemřelé: Odpočinutí věčné dej jim o Pane…    

 


