
 

32. neděle v mezidobí 
7. 11. - 13. 11. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Úterý  - Svátek Posvěcení lateránské baziliky 

Středa  - Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 

Čtvrtek  - Památka sv. Martina Tourského, biskupa 

Pátek  - Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 

Sobota  - Památka sv. Anežky České, panny 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
7 NE 

 
7.30 
9.00 

 
10.30 

Za + Marii Hamšíkovou (1. výročí), + manžela Josefa, + rodiče z obou stran a Boží pro živou rodinu 
Za + Karla Jelínka, 3 + sestry, 2 + bratry, rodiče Lysáčkovy, Bartlovy, Marii Hořákovou a Boží požehnaní 
pro živou rodinu 
Za farníky 

8 PO 7.30 Na poděkovaní za přijaté milosti pro rodinu Liškovu, Manišovu, Šebákovu, Esteřákovu a Skálovu 
s prosbou o Boží ochranu a duše v očistci 

9 ÚT  17.00 Za + Martinu a Elišku Slavíkovy, + rodiče Kráčmarovy, Slavíkovy a duše v očistci 

10 ST 17.00 Za + Františka Surého (1. výročí), + manželku Ludmilu, + rodiče z obou stran a Boží požehnání pro 
živou rodinu 

11 ČT 17.00 Za + rodiče Florešovy, syny Antonína a Josefa, snachu Marii, zetě Ladislava a Boží požehnání pro živou 
rodinu 

12 PÁ 17.00 Za + Rostislava Fraše, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

13 SO 15.00 Za + Jindřicha a Marii Loucké, + sourozence, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro 
živou rodinu 

 

• V úterý od 13.00 hod budeme v Orlovně zapisovat mše svaté na rok 2022. 

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

• V sobotu v 15.00 hod bude Fatimská pobožnost. Hlavním kazatelem bude o. Kristyan Socha, 
MIC. Ranní mše svatá již nebude. 

• Příští neděli bude v 10.00 hod mše svatá Sidonii na poděkování za 30. let od obnovení konání 
bohoslužeb. V sobotu již mše svatá v Sidonii nebude. 

• Příští neděli se koná sbírka na charitu. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

• Ve dnech 19. a 20. listopadu bude ve Valašských Kloboukách děkanátní setkání mládeže. Více 
informací na plakátcích. 

• Za dva týdny v neděli 21. listopadu v 16.00 hod bude v našem kostele třetí setkání v rámci 
projektu Amoris Laetitia. Srdečně zveme. 
 


