
 

2. neděle v mezidobí 
17. 1.  - 23. 1. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 

Čtvrtek - Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 
 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
17 

 

NE 7.30 

9.00 

  

10.30 

Za + Františka Machače, + Josefa Povalače, + Jiříčka a živou rodinu 

Za + rodiče Bambůchovy, Fritschkovy, + manželku Anežku (1.výročí), duše v očistci, s prosbou o dar 

lásky a pokoje pro živou rodinu 

Za farníky 

18 PO  7.30   Za nemocného bratra Jndřícha, + bratry Jana a Petra, + rodiče, duše v očistci a živou rodinu 

19 ÚT 17.00 Za + z rodiny Holbovy, Miklasovy, Lukaštíkovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

20 ST 17.00 Za + Ondřeje Bučka, + rodiče Bučkovi, Vaňkovi a za živou rodinu Bučkovou  

21 ČT 17.00 Za + Ladislava Kroupu, + rodiče, sourozence, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

22 PÁ 17.00  Za + Josefa Jahodu, jeho + otce Stanislava, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

23 SO 7. 30 Na poděkování za dožiti 30 let Lukáše, dary Ducha Sv. a ochranu PM do dalších let  

• Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme v modlitbě na tento 
úmysl. 

• Příští neděli v celé církvi budeme prožívat neděli Božího slova vyhlášenou papežem 
Františkem, který řekl: „Chtěl jsem povzbudit k poznání Pánova slova v celé jeho kráse, v celé 
jeho duchovní síle, povzbudit k duchovní četbě Bible a důvěrné znalosti Božího slova. Z těchto 
důvodů jsem zavedl neděli Božího slova“. 

• Pán Bůh zaplať členům živého růžence z Bylnice za dar na kostel ve výši 9000,-Kč. 

• Kvůli novému vládnímu nařízením stále platí snížený limit účasti na bohoslužbách na 10 %, u 
nás to činí 63 lidí. Prosím Vás o dodržování hygienických opatření. 

• Ještě jsou volné úmysly mši sv. na letošní rok. Zapsat si je můžete na faře.  

• Dnes po hrubé mši svaté budu podávat svaté přijímání. 

• V úterý ve 14:30 hod bude pohřeb zemřelého pana Josefa Křivana z Brumova. Prosme 

v modlitbě za našeho zemřelého: Odpočinutí věčné dej mu ó Pane…  

 
 
 
 


