
 

31. neděle v mezidobí 
31. 10. - 6. 11. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Slavnost VŠECH SVATÝCH 

Úterý  - Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

Čtvrtek  - Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
31 NE 7.30 

9.00 
10.30 

Za + z rodiny Suré a Outratovy a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + Josefa Bižňáka, jeho + bratra a + rodiče 
Za farníky 

1 PO 7.30 
17.00  

Za farniky 
Za + rodiče Annu a Jaroslava Rajznauerovy, + rodiče z obou stran, + zetě Hynka, bratra Pavla, + rodiče 
Julii a Václava Ďulíkovy, + rodiče z obou stran, bratra Václava a Boží požehnání pro živou rodinu 

2 ÚT  7. 30 
17.00 

Na úmysl sv. Otce 
Za všechny věrné zemřelé 

3 ST 17.00 Za + rodiče Trochtovy, jejich + sourozence, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu   

4 ČT 17.00 Za + rodiče Kolínkovy a Fojtíkovy, + rodinu Novákovu a Struhařovu, + ctihodnou sestru Raimundu a 
Boží požehnaní pro živou rodinu 

5 PÁ 7.30 
17.00 

Za nemocné z farnosti 
Za + Františka Kozubíka a Boží požehnaní pro živou rodinu  

6 SO 7.30 Za živé a + členy živého růžence 

 

• Dnes se ruší dětský karneval se svatými.  

• V pondělí budou dvě mše svaté, ráno v 7.30 hod a večer v 17.00 hod, po které bude dušičková 
pobožnost. Po mši svaté budou litanie za zemřelé a průvodem půjdeme na hřbitov. 

• V úterý budou také dvě mše svaté, ráno v 7.30 hod a večer v 17.00 hod, po které půjdeme 
průvodem na hřbitov. 

• 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.  

• Po celý týden při večerních mších svatých se budeme modlit nešpory za zemřelé. 

• Ve středu v 9.30 hod bude mše svatá ve stacionáři. 

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

• V sobotu v 17.00 hod budeme se v kostele modlit za rodiny a nenarozené děti. 

• Všem dárcům Pán Bůh zaplať za sbírku na misie z minulé neděle. 

• Pán Bůh zaplať za úklid kolem kostela dobrovolníkům. 

• Pán Bůh zaplať všem dětem, které se zúčastnili v říjnu modlitby svatého růžence. 
 

 


