
 

19. neděle v mezidobí 
8. 8. - 14. 8. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy 

Úterý  - Svátek sv. Vavřince, mučedníka 

Středa  - Památka sv. Kláry, panny 

Sobota  - Památka sv. Maximiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 

Neděle  - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
8 NE 

 
7.30 

 
9.00 

10.30 

Za + rodiče Marii a Antonína Ovesné, + rodiče Kristýnu a Františka Švachovy, + vnuka Josefa Floreše, 
poděkování za dožití 70 let, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + sestru, + bratra, + manžela, dvoje + rodiče, duše v očistci a dary Ducha svatého pro živou rodinu 
Za farníky 

9 PO 7.30 Poděkování za obdržené milosti s prosbou o dary Ducha svatého pro živé a + z rodiny Suché, Blatné a 
Figarovy 

10 ÚT  18.00 Za + rodiče Fojtíkovy, + děti, + zetě, snachy a duše v očistci 

11 ST 7.30 Za + Marii Belhovu, + rodiče a sourozence a duše v očistci   

12 ČT 18.00 Za + Miroslava Vaculčíka (20. výročí), + manželku Annu a živou rodinu 

13 PÁ 16.00 Na poděkovaní Pánu Bohu za dožití 60 let, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro 
celou rodinu  

14 SO 7.30 Za živou rodinu Liškovu, Skálovu, Manišovu, Esteřákovu, Šebákovu 
 

 
• Připomínáme, že po celé prázdniny jsou středeční mše svaté ráno v 7.30 hod. 

• V pátek v 16.00 hod bude Fatimská pobožnost. Hlavním celebrantem bude novokněz o. Michal 
Staufčík, kaplan z Valašských Klobouk. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. 

• V sobotu hodlají uzavřít církevní manželství v našem farním kostele Matěj Struhař a Monika 
Petrůjová, oba bydlící v Brumově-Bylnici. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila 
k právoplatnému uzavření svátosti manželství, ať to oznámí na faře. 

 
 
 
 


