
 

2. neděle velikonoční 
 

24. 4. - 30. 4. AD 2022 
 

Liturgický kalendář: 

 

Pondělí - Svátek sv. Marka, evangelisty 

Pátek  - Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
24 NE 

 
7.30 

   
9.00 

  
10.30 

Za + Ludmilu a Jaroslava Ordeltovy, + rodiče a sourozence, dar zdraví a Boží požehnání pro živou 
rodinu 
Za všechny + z rodiny Lysáčkovy, Zmeškalovy, Dulkovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou 
rodinu 
Za farníky 

25 PO 7.30 Za + z rodiny Smolíkovy a Machalovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

26 ÚT 18.00 Za + rodiče Evu a Jána Slobodovy, Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu 

27 ST 18.00 Poděkování Pánu Bohu za dar živé víry, milosti a dožití 50 let života Pavly, za manžela, děti a 
vnoučata 

28 ČT 18.00 Za + rodiče Mackovy, + syna Františka, + zetě Josefa, + snachu Marii a Boží požehnání pro živou 
rodinu 

29 PÁ 18.00 Za + manžela, + rodiče Jaroslava a Ludmilu Šabršulovy, jejich vnuka Honzíka, + z rodiny Lysákovy, 
Šabršulovy, Tesařovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

30 SO  7.30 Na poděkování za všechny přijaté milosti pro rodinu Liškovu, Manišovu, Šebákovu, Esteřákovu a 
Skálovu, s prosbou o Boží požehnání pro živé i zemřelé 

 

• Dnes slavíme neděli Božího Milosrdenství. Vyprošujme Boží Milosrdenství světu i sobě. 
Odpoledne v 15.00 hod bude v Nedašově pouť k Božími Milosrdenství. Srdečně zveme. 

• Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli o Velikonocích na Svatou zemi a platy kněží. 

• V úterý po večerní mši svaté bude na faře setkání pastorační rady. 

• Dnes v 15.00 hod v kostele ve Vlachovicích bude sedmé setkání v rámci projektu Amoris Laetitia. 

• V sobotu se uskuteční v Praze Pochod pro život. Můžete se ještě přihlašovat na internetových 
stránkách http://pochodproživot.cz. Na pochod bude vypravený vlak z Bylnice. Odjezd vlaku bude 
ráno ve 4.20 hod. Plánovaný odjezd vlaku z Prahy bude v 17.00 hod. 

• Ve dnech 20.-22.května se v Polsku u hrobu našeho zakladatele v Goře Kalvarii uskuteční setkání 
mladých tzv. MARIANKI. Zájemci z řad mladých (od 8.třídy) hlaste se v zákristii. Cena 600,-Kč. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://pochodproživot.cz/

