
 

26. neděle v mezidobí 
26. 9. - 2. 10. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Památka sv. Vincence z Paula, kněze 

Úterý  - Slavnost sv. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa 

Středa  - Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

Čtvrtek  - Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 

Pátek  - Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 

Sobota  - Památka svatých andělů strážných 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  

 
26 NE 7.30 

9.00 
10.30 

Za + Romana Macků, + rodiče, + bratra Emila a Boží ochranu pro živou rodinu 
Na poděkování Pánu Bohu za 36 let společného života a 35 let života Veroniky 
Za farníky (po mši sv. vystavení Nejsvětější Svátosti - adorační den) 

27 PO 7.30  Za + Boženu Maňáskovou, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

28 ÚT  7.30 
10.00 

Za farnost 
Za živé a + Václavy z farnosti 

29 ST 18.00 Za + rodiče Lysákovy, + děti, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

30 ČT 18.00 Dantis 

1 PÁ 7.30 
18.00 

Za nemocné z farnosti 
Za + rodiče Hořákovy, jejich děti, za živou a + rodinu Matušincovou, dar zdraví a Boží ochranu 

2 SO 7.30 Za živé a + členy živého růžence 

 

• Dnes prožíváme v naší farnosti adorační den. Po hrubé mši svaté bude vystavení Nejsvětější 
Svátosti a ukončení bude v 17.00 hod. V 15.00 hod se společně pomodlíme korunku k Božímu 
Milosrdenství. 

• V úterý na slavnost patrona našeho kostela sv. Václava budeme prožívat hody. Budou dvě 
mše svaté, a to v 7.30 hod a v 10.00 hod. Hlavním kazatelem bude o. Petr Bulvas z Olomouce. 
Hodová sbírka bude určena na potřeby farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

• Tento týden je první pátek v měsíci. Nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek a v pátek od 9.00 hod. 

• Pán Bůh zaplať za páteční generální úklid kostela a sobotní úklid okolí kostela skautům. V sobotu 
zveme na úklid kolem kostela ministranty. 

• V sobotu 2. října bude mše svatá v Sidonii již v 17.00 hod., při které posvětíme obraz sv. Huberta. 

• V sobotu 16. října se uskuteční v Olomouci pouť děkanátu Val. Klobouky za obnovu rodin a 
duchovní povolání. Přihlašovat se můžete v sakristii. Cena 250,-Kč. 

• V zákristii si můžete koupit stolní a nástěnné kalendáře na rok 2022 v ceně 60,-Kč a 55,-Kč.  

• V pondělí v 15.00 hod bude pohřeb zemřelé paní Ludmily Bartošákové z Brumova. Prosme 
v modlitbě za naši zemřelou sestru: Odpočinutí věčné dej jí ó Pane… 


