
 

 

4. neděle v mezidobí 
31. 1.  - 6. 2. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Úterý  - Svátek Uvedení Páně do chrámu 

Středa  - Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 

Pátek  - Památka sv. Agáty, panny a mučednice 

Sobota - Památka sv. Pavla Mikiho a druhů mučedníků 
 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
31 

 

NE 7.30 
 

9.00 
 

10.30 

Za + Vojtěcha Rosenberga, + rodiče, 4 + sourozence, + Vincence Miklase, duše v očistci, na 
poděkování Pánu Bohu za dožiti 70 let Otilie a ochranu P. Marie pro živou rodinu 
Za + rodiče Lysákovy, syna Jaroslava, + manžele Struškovy, Hořákovy, duše v očistci a Boží 
požehnání pro živou rodinu 
Za farníky 

1 PO  7.30  Dantis 

2 ÚT 7.30 
17.00 

Za + Františka Stuhlika  
Za + rodiče Josefa a Elišku Lysákovy, + prarodiče Jana a Františku Lysákovy, duše v očistci a Boží 
požehnání pro živou rodinu 

3 ST  17.00 Za + Jaroslava a Annu Naňákovy, + syna Vratislava, duše v očistci a Boží požehnání pro celou živou 
rodinu  

4 ČT 17.00 Za + Marii Březáčkovou, + manžela Františka, + syna, + rodiče, sourozence a duše v očistci 

5 PÁ 7.30 
17.00 

Za nemocné z farnosti 
Za + Elišku a Miroslava Beňovy a Boží požehnání pro živou rodinu 

6 SO 7.30  Za živé a + členy živého růžence 

• Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

• V úterý na svátek Uvedení Páně do chrámu budou dvě mše svaté, ráno 7.30 hod a večer v 17.00 
hod, při kterých budeme žehnat „hromničky“. Můžete si je zakoupit v zákristii v ceně 20,-Kč. 

• Ve středu po mši svaté budu udělovat svatoblažejské požehnání. 

• Ve čtvrtek po mši svaté bude v orlovně setkání pastorační rady. 

• Tento týden je první pátek v měsíci. Nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek a v pátek od 9.00 
hod. 

• V sobotu po ranní mši svaté bude úklid stromků a betlémků. Prosím obětavé muže a mládež o 
pomoc. 

• 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.  
• Ve středu ve 14:30 hod bude pohřeb zemřelé paní Jarmily Vilímkové z Brumova. Prosme 

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


