
 

15. neděle v mezidobí 
11. 7. - 17. 7. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Čtvrtek - Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
11 NE 

 
7.30 

    
  9.00 
 
10.30 

Za + Františku Janáčovou, + manžela, + rodiče, + sourozence, duše v očistci a Boží požehnání pro 
celou živou rodinu 
Za + rodiče Macháčovy, Macků, Šenovské, + sestry Marii a Alenu, duše v očistci a Boží požehnání pro 
živou rodinu  
Za farníky 

12 PO 7.30 Za + Jana a Aloisii Pospíšilovi, dvoje + rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu 

13 ÚT  16.00 Za + Josefa Nováka, vnuka Václava, duše v očistci a živou rodinu  

14 ST 7.30 Za živou a + rodinu Bačovu, Durčíkovu, Dvořákovu, Pavelkovu a duše v očistci  

15 ČT 18.00 Za + Josefa Kříže, + rodiče z obou stran, + švagry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou 
rodinu 

16 PÁ 18.00 Za + Patera Šebáka, + rodiče, + sourozence, + z rodiny Šebákovy, Krůželovy, Novákovy, Fojtíkovy a 
Boží požehnání pro živou rodinu 

17 SO 7.30 Za + Vojtěšku a Petra Masařovy, + jejich rodiče, Boží požehnání pro živou rodinu 
 

 
• V úterý v 16.00 hod srdečně zveme na Fatimskou pobožnost, kterou bude sloužit novokněz o. 

Dominik Kovář z Lidečka. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. 

• Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří štědře přispěli minulou neděli na postiženou Jižní 
Moravu. 

• Po cele prázdniny středeční mše svaté budou ráno v 7.30 hod. 

• 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. 

• V sobotu hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele ve Valašských Kloboukách Tomáš 
Lysák bydlící v Brumově a Veronika Švachová bydlící ve Valašských Kloboukách. Kdo by věděl o 
nějaké závažné překážce, která by bránila k právoplatnému uzavření svátosti manželství, ať to 
oznámí na faře. 

 


