
 

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
21. 11. - 27. 11. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 

Středa  - Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů mučedníků 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
21 NE 

 
7.30 
9.00 

 
10.30 

Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života manželů Marii a Václava Lysáčkových 
Za + Václava Jelínka, dvoje + rodiče, jejich + děti, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny 
Marie pro živou rodinu 
Za farníky 

22 PO 7.30 Za + Marii Lysákovou, + manžela, + děti, + Aloise a duše v očistci 

23 ÚT  17.00 Za + Josefa Strnku, dvoje + rodiče, + děti, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou 
živou rodinu  

24 ST 17.00 Za + Jarmilu Vilímkovou, + manžela a Boží požehnání pro jejích děti  

25 ČT 17.00 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 70 let Ludmily a 50 let syna Martina, za obdržené milosti s prosbou 
o dary Ducha svatého a za + z rodiny Sívkovy, Šimoníkovy a Bartozelovy 

26 PÁ 17.00 Za + manžela Stanislava, jeho + rodiče a sourozence, + rodiče Pagáčovy, + z rodiny Krajčíové a Boží 
požehnaní pro živou rodinu 

27 SO 7.30 Za + Josefa a Marii Vaculíkovy, + rodiče a prarodiče, sestru Jarmilu a bratra Karla Slaběňákovi a Boží 
požehnání pro živou rodinu 

 

• Dnes v 16.00 hod v našem kostele se uskuteční třetí setkání v rámci projektu Amoris Laetitia. 
Téma: Povolání rodiny. Srdečně zveme. 

• Ve čtvrtek po mši svaté bude v orlově setkání pastorační rady. Kdo by se chtěl zapojit do 
synodální cestu, ať přijde také do orlovny. 

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

• V sobotu v 17.00 hod budou chvály. Srdečně zveme. 

• Příští neděli na dětské mši svaté bude žehnání adventních věnců. Prosím děti, ať si donesou 
věnečky. 

• Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří přispěli na charitu. 

• V pondělí ve 14.30 hod bude pohřeb zemřelé paní Marie Macháčové z Bylnice. Prosme 
v modlitbě za naši zemřelou sestru: Odpočinutí věčné dej jí o Pane… 

• Naše farnice paní Střelcová vytvořila krásny nástěnný kalendář na příští rok. Chcete-li podpořit 
její tvorbu můžete si zakoupit její kalendář v zákristii nebo v papírnictví u pí Miklasové.           
Cena 250,- Kč.   

 

 

 


