
 

25. neděle v mezidobí 
19. 9. - 25. 9. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků 

Úterý  - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 

Čtvrtek  - Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
19 NE 

 
7.30 

 
9.00 

10.30 

Za + Boženu a Jana Svobodovy, 7 sourozenců, + rodiče Svobodovy, Lysákovy, duše 
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + rodiče Řehákovy, duše v očistci a živou rodinu 
Za farníky 

20 PO 7.30 Za + syna Vojtěcha Marka, + rodiče Vaňkovy a Markovy, + sourozence, duše v očistci, Boží požehnání 
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

21 ÚT  18.00 Za + Josefa Lukaštíka, + rodiče Lukaštíkovy, + dceru, + zetě, + prababičku, + rodiče  
Novákovy, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu  

22 ST 18.00 Za + Jiřinu Markovou a živou rodinu 

23 ČT  
18.00 

Za + rodiče Vránovy, Brhlovy, Bůbelovy, jejich + rodiče a sourozence z obou stran a Boží požehnání 
pro živou rodinu 

24 PÁ 18.00 Za + Rostislava Řeháka (1. výročí) a živou rodinu Řehákovu a Dobiškovu 

25 SO   7.30  Za + Václava Holbu, + Václava Nováka, duše v očistci a živou rodinu  

 

• Srdečně vás zveme dnes v 15.00 hod do kostela na houslový koncert Anežky Ovesné a Veroniky 
Mišákové.  

• Také dnes v 16.00 hod v kostele ve Štítné nad Vláří bude první setkání v rámci projektu Amoris 
Laetitia. Srdečně zveme všechny rodiny. 

• V pátek po večerní mši svaté bude úklid kostela před hody. Srdečně prosím o pomoc ochotné 
muže, ženy a mládež. Hody v naší farnosti budeme prožívat v úterý 28. září. Budou dvě mše 
svaté, a to v 7.30 hod a v 10.00 hod. Hlavním kazatelem bude o. Petr Bulvas z Olomouce. 

• V sobotu zveme na úklid kolem kostela skauty. 

• Příští neděli bude v naší farnosti adorační den. Vystavení Nejsvětější Svátosti bude po hrubé mši 
svaté do 17.00 hod. Z důvodu bezpečnosti prosím o zapsání na hodinový rozvrh, který je vzadu 
v kostele.  

• Pán Bůh zaplať za dar na kostel Maruškám ve výši 3350,-Kč. a Liduškám ve výši 3500,-Kč. 

• V sobotu v 10.30 hod hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele Brumově-Bylnici 
Michal Ptáček, bydlící v Nedašově a Tatiana Cabalová, bydlící v Trenčíně. Kdo by věděl o 
nějaké závažné překážce, která by bránila k právoplatnému uzavření svátosti manželství, ať to 
oznámí na faře. 

• V sobotu 16. října se uskuteční v Olomouci pouť děkanátu Val. Klobouky za obnovu rodin a 
duchovní povolání. Přihlašovat se můžete v sakristii. 

• Srdečně zveme na „Katechezí dobrého Pastýře“, která je určena pro děti od 3 do 6 let. 
Katecheze budou probíhají každé v pondělí a středu od 15.00 hod. v prostorách nad Malenkou. 
Své děti můžete přihlašovat v sakristii.  

 


