
 

16. neděle v mezidobí 
18. 7. - 24. 7. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Čtvrtek  - Svátek sv. Marie Magdalény 

Pátek  - Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy  
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
18 NE 

 
7.30 
9.00 

10.30 

Za + rodiče Kolínkovy, + Josefa Kolínka a duše v očistci  
Za + rodinu Ginterovu a Šenkeřikovu a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za farníky 

19 PO 7.30  Na poděkování Pánu Bohu za dožití 85 let života paní Květy 

20 ÚT  18.00 Za + manžela Vladimíra, duše v očistci, Boží pomoc a dar zdraví pro živou rodinu 

21 ST 7.30 Za + rodinu Novákovu a Jaškovu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

22 ČT 18.00 Za + Marii Frajtovou (11.výročí) a Boží požehnání pro živou rodinu 

23 PÁ 18.00 Za bývalé živé a + zaměstnance dřevařských závodů Pily Bylnice  

24 SO 7.30 Za živé a + z rodiny Bařinkovy, Vilímkovy, + Radka Chytila, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie pro celou živou rodinu. 

 

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

• Příští neděli nebude hrubá mše svatá, ale bude v 15.00 hod Anenská pouť u kapličky svaté Anny. 

• Také příští neděli se bude slavit první Světový den prarodičů a starých lidí, který vyhlásil papež 
František. Svatý otec pro něj zvolil motto parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem s 
tebou po všechny dny“. U této příležitosti mohou prarodiče a staří lidé získat plnomocné odpustky za 
obvyklých podmínek. Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů 
nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu a duchovně se 
zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii. 

• 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. 


