
 
 

 

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa  

26. 12. 2021 - 1. 1. AD 2022 
 

Liturgický kalendář: 
 

 

Pondělí             -            Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

Úterý  - Svátek sv. Mláďátek, mučedníků  

Sobota  - Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – Nový rok  

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

26 NE 7.30 
9.00 

10.30 

Za + Antonína Řeháka, + manželku Marii, dvoje + rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
Za + z rodiny Miklasovy, Ptáčkovy a Moravčíkovy a Boží požehnání pro živou rodinu  
Za farníky 

27 PO 7.30 Za dobrodince naši farnosti 

28 ÚT 17.00 Za + rodiče Lysákovy, + zetě Josefa, duše v očistci a Boží požehnání pro celou živou rodinu 

29 ST 17.00 Na poděkování Panu Bohu za všechny přijaté milosti pro rodinu Liškovu, Manišovu, Šebákovu, 
Esteřákovu a Skálovu 

30 ČT 17.00 Za + Anežku a Karla Suré, + bratra Karla, + Annu a Františka Bačovy, + bratra Františka a Boží ochranu 
pro živou rodinu 

31 PÁ 16.00 Na poděkování za dary a milosti uplynulého roku 

1 SO 7.30 
9.00 

17.00  

Za živé a + členy živého růžence  
Dantis 
Za farníky 

 

• Dnes je svátek Svaté Rodiny. Manželé si obnoví manželský slib při všech mších svatých. 

• V pondělí na svátek sv. Jana bude žehnání vína. 
• V pátek je poslední den starého roku. Mše svatá bude odpoledne v 16.00 hod, při které 

poděkujeme za všechny milosti a dobrodiní.  
• V sobotu na Nový rok budou složeny tři mše svaté. Ráno v 7.30 hod. v 9.00 hod. a odpoledne 

v 17.00 hod. Hrubá mše svatá již nebude. 
• Příští neděli v 10.30 hod bude mše svatá v Sidonii. Mše svatá v sobotu již nebude. 

• Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli na potřeby kostela během vánočních svátků. 

• Děkujeme všem, kteří pomáhali při přípravě vánočních svátků. Za předvánoční úklid, obstarání 
a výzdobu stromků, za výstavbu velkého betlému a výrobu perníkového betlému. Za důstojný 
průběh liturgie děkujeme varhaníkům, kostelníkům, ministrantům a scholám. 

• V úterý ve 13.00 hod bude pohřeb zemřelé paní Marie Lysáčkové z Bylnice a ve čtvrtek v 11.00 
hod bude pohřeb zemřelého pana Jiřího Macků ze Sv. Štěpána. Prosme v modlitbě za naše 
zemřelé: Odpočinutí věčné dej jim o Pane… 
 


