
 

30. neděle v mezidobí 
24. 10. - 30. 10. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Čtvrtek  - Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
24 NE 

 
7.30 
9.00 

 
10.30 

Za + Josefa Slabíka, dvoje + rodiče, + sourozence, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu 
Za + Stanislava Divoše, jeho + dceru Petru (1.výr.), + rodiče Divošovy, + syna, +rodiče Šebákovy, 3 + 
syny, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
Za farníky 

25 PO 7.30 Za + rodiče Horečné, Peclovy, + dceru Ludmilu, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rod. 

26 ÚT  17.00 Za + Karla a Karlu Blanařovy, + sourozence, + rodiče z obou stran, + zetě Františka, Boží požehnání a 
dar zdraví pro živou rodinu 

27 ST 17.00 Za + manžela Vladimíra, duše v očistci, Boží požehnání a dar zdraví pro celou živou rodinu 

28 ČT 17.00 Na poděkování za dožití 70 let života, dar zdraví a Boží požehnání do dalších let  

29 PÁ 17.00 Za + Jana a Marii Ovesné, + zetě Josefa, jeho + syna Petra, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie pro živou rodinu 

30 SO 7.30 Za + z rodiny Chytilovy, Kadlečkovy, Mišákovy, Suré, Zimáčkovy a živou rodinu 

• Dnes se koná sbírka na misie. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

• Také dnes v 16.00 hod v kostele v Nedašově bude druhé setkání v rámci projektu Amoris 
Laetitia. Téma setkání: Rodina ve světle Slova.  

• 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 za maminky a tatínky.  

• Kvůli nejisté covidové a chřipkové situaci se ruší příští neděli dětský karneval se svatými.  
• Svatá zpověď před dušičkami bude ve čtvrtek a pátek hodinu před mší svatou. Budou zpovídat 

dva kněží. V ostatní dny bude zpověď jako obvykle půl hodiny před mší svatou. 
• Dušičková pobožnost bude v pondělí 1. listopadu po večerní mši svaté. Po modlitbě budou 

litanie za zemřelé a průvodem půjdeme na hřbitov. Srdečně zveme.   
• V pondělí 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě 

kteréhokoliv kostela, získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě 
obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého otce) je 
podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry. V dalších dnech až 
do 8. listopadu lze získat po splnění tři obvyklých podmínek plnomocné odpustky, navštíví-li 
někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.  

• Pán Bůh zaplať za úklid kolem kostela společenstvím Alfa, Fokoláre a obnově v Duchu Sv. Příští 
sobotu zveme na úklid dobrovolníky.  

• V úterý ve 14.30 hod bude pohřeb zemřelé paní Františky Kafkové z Brumova a ve středu 
v 14.30 hod. bude pohřeb zemřelé paní Rosálie Strnkové z Brumova. Prosme v modlitbě za naše 
zemřelé sestry: Odpočinutí věčné dej jím ó Pane… 
 
 

 


