
 

 

29. neděle v mezidobí 
17. 10. - 23. 10. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí  - Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

17 NE 
 

7.30 
9.00 

 
10.30 

Za + Marušku Fojtíkovou a duše v očisti 
Za živé neteře, synovce, kmotřence a jejich rodiny, s prosbou o Boží požehnání a vedení Duchem 
Svatým 
Za farníky 

18 PO 7.30 Na poděkovaní Pánu Bohu Boží ochranu pro rodinu Manišovu 

19 ÚT  17.00 Na poděkování Pánu Bohu za dary a milosti pro rodinu Liškovu, Manišovu, Šebákovu, Esteřákovu a 
Skálovu  

20 ST 17.00 Za + Radka Ivaniše, + otce, bratra, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu  

21 ČT 17.00 Za + Aloisii a Jaroslava Deklevovy, + švagra Josefa a Boží požehnání pro živou rodinu 

22 PÁ 17.00 Za + rodiče Evu a Jána Slobodovy, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu 

23 SO 7.30 Za + Robina Beňo, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

 

• Srdečně zveme děti v úterý a pátek před mši svatou v 16.25 hod na modlitbu růžence. V tomto 
měsíci se modlíme za různé profese a povolaní.  

• V pátek v 18.00 hod bude druhá katecheze pro biřmovance. 

• Srdečně zveme v sobotu v 17.00 hod na chvály.  

• Pán Bůh zaplať mládeži za úklid kolem kostela. V sobotu zveme na úklid společenství Alfa a 
Fokoláre. 

• Příští neděli bude sbírka na misie. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

• Příští neděli v 16.00 hod v kostele v Nedašově bude druhé setkání v rámci projektu Amoris 
Laetitia. Téma setkání: Rodina ve světle Slova. Srdečně zveme všechny rodiny. 

• 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. Již dnes 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 zemřelé paní Marie Sukupové z Brumova. Prosme v modlitbě 
za naši zemřelou sestru: Odpočinutí věčné dej jí ó Pane… 
 
 
 
 


