
 

12. neděle v mezidobí 
20. 6. - 26. 6. AD 2021 

 
 

 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Památka sv.Aloise Gonzagy, řeholníka  

Čtvrtek  - Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
20 NE 7.30 

9.00   
10.30 

Za + rodiče Mackovy, + děti, + vnuka Františka, duše v očistci a Boží požehnání pro celou živou rodinu 
Za + Aloise Vaculíka, nemocného zetě a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
Za farníky 

21 PO 7.30 Za + manžela Františka, + syna Františka, + vnuka Michala, + bratra a jeho syna, + rodiče z obou 
stran a Boží požehnání pro živou rodinu 

22 ÚT  18.00 Za + rodiče Lysákovy, + syna, dceru, vnučku, zetě, + Radka Ivaniše, duše v očistci a 
Boží požehnání pro živou rodinu 

23 ST 18.00 Za + Michaelu Matulovou, + dědečka Františka Polácha, dvoje + rodiče a živou rodinu 

24 ČT 18.00 Za + Ladislava Strnada, + vnuka Vojtíška, + rodiče z obou stran, Boží požehnání a ochranu Panny 
Marie pro živou rodinu 

25 PÁ 18.00 Za + Josefa a Marii Lysákovy z Bylnice, + pravnučku Emičku a Boží požehnání pro živou rodinu 

26 SO     7.30 Za + Vladimíra Mudríka (1. výročí) a živou rodinu 
 

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

• Srdečně vás zveme na dnešní odpoledne od 14.00 hod na hrad na „Den pro rodinu“. Můžete se těšit 
na vystoupení klaunů, dětí a scholek, soutěž rodin, stanoviště, která připraví tatínci, tvořivou dílničku, 
obří hlavolamy, malování na obličej, výstavu obrázků dětí na téma „moje rodina“, kavárničku, 
občerstvení, a především prožitý krásný čas v kruhu rodin. 

• Příští neděli při mši svaté v 9.00 hod. budeme slavit První svaté přijímání. Prosíme, abyste nechali 
v kostele místa na sezeni pro rodiče a kmotry dětí, které půjdou k 1.sv. přijímání. Mše svatá hrubá 
bude v 11.00 hod.    
- V sobotu od 9.00 hod. do 10.00 hod bude svatá zpověď dětí, jejich rodičů a kmotrů. 

- V pondělí, ve čtvrtek a v pátek v 16.00 hod. budou probíhat nácviky dětí. Přítomnost dětí je povinná. 

• U vchodu do kostela najdete přihlášky do náboženství, které prosím odevzdejte do 20. června 
katechetům ve škole, nebo o. Richardovi. 

• Od září značné v naši farnosti příprava na přijetí svatosti biřmování. Přihlášky si můžete vyzvednout 
v sakristii. Dolní věková hranice pro kandidáty je 18 let v roce biřmování, které bude příští roku. 
Povzbuzuji i ty z vás, kteří jste dospělí anebo starší, ale z různých důvodu jste tuto svátost nepřijali, 
abyste se také přihlásili. Přihlášky odevzdejte o. Richardovi do konce července.     

• Letošní pouť na Sv. Hostýn se uskuteční ve dnech 23.-25. července. Přihlašovat se můžete do 
neděle 27. června u p. Stanislava Strnada. 
 
                                                                                                           


