
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
22. 11. – 28. 11. AD 2020 

Liturgický kalendář: 
 

Úterý  - Památka sv. Ondřeje dung Laca, kněze, a druhů mučedníků 
Neděle - 1. neděle adventní 

 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

NE 

 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

Za + Karla Jelínka, 3 + sestry, 2 + bratry, rodiče Jelínkovy, Lysáčkovy, Bártlovy, + Marii Hořákovou, 

duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

Za + Ladislava Strnada (nedožitých 75 let), + vnuka Vojtíška, + rodiče z obou stran a Boží 

požehnání pro živou rodinu 

Za farníky 

PO 7.30 Za + rodiče Vilímkovy, Miklasovy, Boží pomoc a ochranu P. Marie pro děti s rodinami 

ÚT  17.00  Za + Vacláva Jelínka, dvoje + rodiče, duše v očistci a živou rodinu.  

ST 17.00 Za + prarodiče Macháčovy, ochranu Boží pro živou rodinu 

ČT 7.30 Na poděkování za dožití a přijaté milosti za rodinu Konečnou, za + z jejich rodin, duše v očistci, Boží 

požehnání pro živou rodinu a za ukončení pandemie 

PÁ 17.00 Za + manžela, + rodiče, snachu, sourozence, duše v očistci, Boží pomoc a dar zdraví pro celou 

živou rodinu 

SO 7.30 Za+ Pavla Poláčka, + rodiče Hnilovy a Poláčkovy a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

 

• S ohledem na mimořádná vládní opatření v souvislosti s epidemií Covid-19 budu mše svaté 
na všechny přijaté úmysly sloužit dle rozpisu za účasti 20 osob. Prosím rodinu, která má 
nahlášený úmysl, aby se přihlásila o. Richardovi na telefon 605 969 613. 

•   Dnešní nedělní mše svatá v 9.00 hod bude vysílána živě přes farní internetové stránky a po 
ní do 10.30 hod. budu podávat svaté příjímání. 

• V úterý od 13.00 hod. budeme v Orlovně zapisovat mše svaté na rok 2021. Prosím o 
dodržování hygienických opatření. 

• Ve čtvrtek bude mše svatá ráno v 7.30 hod. 

• 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.  


