
 

4. neděle velikonoční 
 

25. 4. - 1. 5. AD 2021 
 

Liturgický kalendář: 
 

Čtvrtek - Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 

Sobota - Památka sv. Josefa, dělníka 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
25 

 

ND 
 

7.30 
9.00  

10.30  

Za + Ludmilu a Jaroslava Ordeltovy, + rodiče, + sourozence, dar zdraví a živou rod.  
Za + z rodiny Lysáčkové, Zmeškalové, Důlkové, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu 
Za farníky 

26 PO 7.30 Za + z rodiny Smolíkovy, Machalovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rod. 

27 ÚT 18:00 Za + rodiče Evu a Jána Slobodovy, duše v očistci, ochranu Boží pro živou rod. 

28 ST 18:00 Za + manžela + rody Šabršulovi, Lysákovi, Holbovi, Tesařovi, duše v očistci  

29 ČT 18:00 Za + manžele Dolanské, Sýkorovy, Skácelovy, Boží požehnání pro živou rodinu 

30 PÁ 18:00 Za + Bohumila Švédu, + rodiče Švédovy, Šabršulovy, Raškovy, + děti a Boží požehnání pro živou 
rodinu 

1 SO 7.30 Za živé a + členy živého růžence  

 

• Dnes se koná sbírka na křesťanské média. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať 

• Dnešní mše svatá v 9.00 hod. bude vysílaná živě přes internetové stránky farnosti. 

• V úterý v 16.00 hod. bude v kostele náboženství pro 3.A a ve středu také v 16.00 hod pro 3.B. 

• V pátek v 19.00 hod bude v kostele setkání rodičů dětí, které se připravují k 1.sv. přijímání. 
Účast jednoho z rodičů je povinná. 

• V sobotu v 11.00 hod. hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele v Brumově-Bylnici 
Lukáš Vančuřík bydlící v Bylnici a Dominika Dudášová bydlící v Hencovcích. Kdo by věděl o 
nějaké závažné překážce, která by bránila k právoplatnému uzavření svátosti manželství, ať to 
oznámí na faře. 

• S vírou a nadějí na vzkříšení oznamujeme, že v pátek zemřel náhle ve věku 56 let o. Vladislav 
Ciaglo, MIC. V naší farnosti a v Nedašově sloužil jako farář v letech 1994 až 1998. Prosme 
v modlitbě za o. Vladislava: Odpočinutí věčné dej mu ó Pane… 

• Společenství ProjektOn ve spolupráci s kněžími a Animátory našeho valašskoklobouckého 
děkanátu pořádá tour Vyvýšený. Tour bude probíhat ve všech farnostech našeho děkanátu 
v průběhu dubna až června a její vizí je vznášet chválu Pánu na území celého děkanátu a 
vyhlásit Ježíšovu vládu ve všech farnostech. V naši farnosti bude toto tour probíhat v sobotu 8. 
května. Začneme v 17.00 hod. společnými chválami, svědectvím ze života mladých, 
modlitbou za mladé a v 18.30 hod. bude mše sv. a požehnání pro celou naši farnost. Akce 
je zaměřena především na mladé, ale jsou pozvání i ti, kteří se cítí být mladí duchem. Celý 
program z naši farnosti bude vysílán i online prostřednictvím streamu. Odkaz bude k dispozici 
na farních stránkách. Prosím pamatujme už teď v modlitbě za ti, kteří připravuji program a za 
mladé naši farnost, aby toto setkání přineslo hojné ovoce do naši farnosti.  


