
 

24. neděle v mezidobí 
12. 9. - 18. 9. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Úterý  - Svátek Povýšení svatého kříže 

Středa  - Památka Panny Marie Bolestné 

Čtvrtek  - Památka sv. Ludmily 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
12 NE 

 
7.30 
9.00 

10.30 

Za živé a + Marie z farnosti 
Za + Ludmilu Vaculíkovou, nemocného zetě a dar uzdravení 
Za farníky 

13 PO 16.00 Za + Františku Častulíkovou a manžela  

14 ÚT  18.00 Za + Jarolíma Solaře, Boží požehnaní a ochranu Panny Marie pro živou rodinu  

15 ST 18.00 Za + Aloisii Poláchovou, + rodinu Valentovu a Poláchovu, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro 
živou rodinu 

16 ČT 18.00 Za živé a + Ludmily z farnosti 

17 PÁ 18.00 Za + Bohumila a Ludmilu Vilímkovy, duše v očisti a Boží požehnání pro živou rodinu 

18 SO 7.30 1. Za + Annu a Ladislava Lysákovy, + rodiče Lysákovy, Rezkovy, 8 sourozenců, duše v očistci a Boží 
požehnání pro živou rodinu 
2. Za + Bohumilu Bajčíkovu / třicátý den po smrti/ 

 

 

• V pondělí v 16.00 hod bude Fatimská pobožnost. Hlavním kazatelem bude o. Stanislav Zatloukal, 
farář z Francové Lhoty. 

• V pátek v 19.00 hod bude v kostele setkání rodičů dětí, které se připravují na 1.svaté přijímání. 

• Po roce je možné přispět opět na kněžský seminář darováním trvanlivých potravin. Kdo má 
zájem, může nosit potraviny v pátek od 9.00 hod do 17.00 hod na faru. Děkujeme. 

• Srdečně vás zveme příští neděli na absolventský houslový koncert Anežky Ovesné s 
doprovodem Veroniky Mišákové, který začne v 15.00 hod. 

• Rádi bychom vás v rámci roku rodiny pozvali na 10-ti měsíční cestu s projektem Amoris Laetitia. 
Vždy v jedné farnosti našeho děkanátu bude od září do června probíhat v neděli setkání pro 
všechny, pro které je rodina důležitou hodnotou a chtějí ji podporovat. Setkání v jednotlivých 
farnostech se budou lišit svými tématy, proto je možné na setkání přijít každý měsíc i do jiné 
farnosti. Můžete se těšit na krátké slovo k tématům z rodinného života, svědectví manželů, 
modlitbu, doprovodnou hudbu i na podněty, se kterými můžete dále pracovat. Příští neděli 
v 16.00 hod bude první setkání ve Štítné nad Vláří v kostele. Více info na plakátu a stránkách 
Centra pro rodinu Valašské Klobouky. Těšíme se na vás. 

 
 
 
 
 


