
 

27. neděle v mezidobí 
3. 10. - 9. 10. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Památka sv. Františka z Asisi 

Čtvrtek  - Památka Panny Marie Růžencové 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  

 
3 NE 

 
7.30 

 
9.00 

 
10.30 

 Za + Vojtěcha Kostku, dvoje + rodiče Srnských, syna Richarda a Boží požehnání pro celou živou 
rodinu 
Za + rodiče Ptáčkovy, + syna Rostislava, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro 
živou rodinu   
Za farníky 

4 PO 7.30 Na poděkování Panu Bohu za všechny přijaté milosti pro rodinu Liškovu, Manišovu, Šebákovu, 
Esteřákovu a Skálovu 

5 ÚT  17.00 Za + Jarmilu a Aloise Beňovy jejich + syna Zdeňka, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou 
rodinu 

6 ST 17.00 Za + Anežku a Františka Hořákovy a dar zdraví pro živou rodinu   

7 ČT 17.00 Za + manžele Zdeňka a Adélu Mrázkovy, + jejich rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu   

8 PÁ 17.00 Za + Terezku Lysáčkovou, Boží požehnání a přímluvu Panny Marie za živou rodinu 

9 SO 7.30 Za + rodiče Illkovy a živou rodinu Illkovu a Naňákovu 

 

• Od úterý večerní mše svaté budou v 17.00 hod a také v Sidonii sobotní mše svatá v bude v 17.00 
hod. 

• V úterý v 18.30 hod bude na faře setkání pastorační rady. 

• Začal říjen měsíc Panny Marie růžencové a modlitby svatého růžence. Srdečně zveme děti na 
modlitbu růžence každé úterý a pátek před mši svatou v 16.25 hod. Budeme se modlit za různé 
profese. Děti, které budou poctivě chodit, čeká milé překvapení. 

• V pátek v 18.00 hod bude katecheze pro biřmovance. 

• V sobotu animátoři našeho děkanátu zvou mládež na růženec mladých. Sraz bude v 17.00 hod 
před kostelem. 

• Pán Bůh zaplať ministrantům za úklid kolem kostela. V sobotu zveme na úklid modlitební 
společenství manželů. 

• Děkujeme všem za účast při nedělní adoraci. Dále děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přispěli 
k oslavě sv. Václava, muzikantům, paní varhanici a sboru, ministrantům. 

• Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli při hodové sbírce ve výší 41.712,-Kč. Také Pán Bůh zaplať 
Václavům za dar na kostel ve výší 9.700,-Kč. 

• 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.  


