
 

28. neděle v mezidobí 
10. 10. - 16. 10. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

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

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

10 NE 
 

7.30 
9.00 

10.30 

Za + rodiče Josefa a Marii Hoškovy a Boží požehnání pro živou rodinu 
Na poděkování Pánu Bohu za 34 let života Pavla Vančuříka 
Za farníky  

11 PO 7.30 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 85 let života, dar zdraví a živou a + rodinu Řehákovu a duše v 
očistci 

12 ÚT  17.00 Za + Marii a Františka Bařinkovy, jejich + syna Emila, + Josefa Kolínka, duše v očistci a Boží pomoc 
pro živou rodinu 

13 ST 16.00  Na úmysl dárce   /Polná/ 

14 ČT 17.00 Za + manžela, + sourozence, + rodiče Krahulcovy, + vnuka, + rodiče Vaňkovy, + dceru, + zetě, duše 
v očistci a Boží požehnaní pro živou rodinu 

15 PÁ 17.00 Za + z rodiny Lysákovy, Kozubíkovy, Michalíkovy, Chudárkovy, Boží požehnání a ochranu Panny 
Marie pro celou živou rodinu 

16 SO 7.30 Za + Evu Jedličkovou, duše v očistci a živou rodinu 

 

• Srdečně zveme děti v úterý a pátek před mši svatou v 16.25 hod na modlitbu růžence. V úterý se 
budeme modlit za kněze a řeholníky a v pátek za hasiče a policisty.  

• Ve středu v 16.00 hod bude Fatimská pobožnost. Hlavním kazatelem bude jáhen Lukáš Gelnar 
z Valašských Klobouk.  

• Pán Bůh zaplať společenství manželů za úklid kolem kostela. V sobotu zveme na úklid obě 
společenství mládeže.  

• V sobotu se uskuteční v Olomouci pouť děkanátu Val. Klobouky za obnovu rodin a duchovní 
povolání. Odjezd bude v 9.30 hod od obuvi Tarabus v Bylnici. Na programu bude prohlídka 
Olomouce, v 16.00 hod adorace v katedrále. Mše svatá s o. arcibiskupem Janem začne v 17.00 
hod. 

• Srdečně zveme děti na karneval se svatými, který se uskuteční v neděli 31.října od 15.00 do 
18.00 hod v orlovně. Čekají vás karnevalové soutěže, tanec, pohoštěni a večerní průvod se 
světýlky na náš hřbitov. Od příští neděle si děti mohou vyzvednout obálku se jménem a krátkým 
životopisem světce. Mohou se také sami rozhodnout za jakého světce přijdou. Spolu s rodiči 
vytvořte doma kostým vašeho světce.  

• V zákristii si můžete koupit stolní kalendáře na příští rok v ceně 60,-Kč.  

• V úterý ve 14.30 hod bude pohřeb zemřelého pana Davida Hořáka z Brumova. Prosme 
v modlitbě za našeho zemřelého bratra: Odpočinutí věčné dej mu ó Pane… 
 
 


