
 

3. neděle v mezidobí 
24. 1.  - 30. 1. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

Úterý  - Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 

Středa  - Památka bl. Jiřího Matuleviče, biskupa 

Čtvrtek - Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
24 

 

NE 7.30 

9.00 

10.30 

Za + rodiče Zelínovy, Serišovy, + z jejich rodin a ochranu Boží pro živou rodinu 

Za + Annu a Karla Kantnerových, + syna Karla a Boží ochranu pro živou rodinu  

Na poděkování P. Bohu za 50 let života Jany s prosbou o ochranu, pomoc a Boží požehnání, přímluvu 

Panny Marie za manžela, děti s jejich rodinami, živé a + rodiče a prarodiče a duše v očistci    

25 PO  7.30  Za farniky 

26 ÚT 17.00 Za živou rodinu Miklasovou a jejich děti 

27 ST  17.00 Za + Františka Šabršulu a Boží požehnání pro živou rodinu  

28 ČT 17.00 Za + manžela, +rodiče Šimonikovi, Sivkovi, + Patra Divoše a BP pro živou rodinu 

29 PÁ 17.00 Za + Josefa Nováka, bratra Květoslava, + rodiče Novákovy, Fojtíkovy, dar zdraví a Boží požehnání pro 

živou rodinu 

30 SO 7.30 Na poděkovaní Pán Bohu za rodinu Petrůjovu s prosbou o ochranu a + z obou stran 

• Dnešní neděli v celé církvi prožíváme 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“. 

• Dnes končí možnost přispět do Tříkrálových pokladniček.  

• Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

• Ještě jsou volné úmysly mší sv. na letošní rok. Zapsat si je můžete na faře. 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. 
• Ve středu ve 14:30 hod bude pohřeb zemřelé paní Anny Vaculčíkové z Bylnice. Prosme 

v modlitbě za naši zemřelou: Odpočinutí věčné dej jí ó Pane… 
 
 
 


