
 

5. neděle velikonoční 
15. 5. - 21. 5. AD 2022 

 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 

Středa  - Svátek sv. Stanislava Papczynského, kněze 

Čtvrtek - Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
15 NE 

 
7.30 
9.00 

10.30 

Za + rodiče Lysákovy, + děti, nemocné z rodiny a duše v očistci 
Za + rodiče Marii a Jarolíma Šuchmovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za farníky 

16 PO 7.30  Za + Jindřicha a Marii Loucké, jejich + sourozence, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

17 ÚT  18.00 Za + Jiřinu a Stanislava Bařinkovy, + vnuka Vojtíška a Boží požehnání pro živou rodinu 

18 ST 18.00 Za + rodiče Martu a Bohumila Miklasovy, zetě Miloslava a za živé děti s rodinami 

19 ČT 18.00 Za + Vladimíra Floreše, + Marii a Josefa Konečníkovy, + snachu Irenku,  
+ rodinu Nesázalovu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

20 PÁ 18.00 Za + rodinu Lysáčkovu, Juřicovu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

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

 

• Dnes odpoledne srdečně zveme na hrad na „Den pro rodinu“. Začátek bude ve 14.00 hod.   

• V pátek v 19.00 hod bude další katecheze pro biřmovance. 

• V sobotu v 18.00 hod srdečně zveme na chvály. 

• Příští neděli májová pobožnost bude v 15.00 hod u kapličky Cyrila a Metoděje na Březové. 
Srdečně zveme. 

• Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli minulou neděli na křesťanské média. Sbírka činila 
27750,-Kč. Příští neděli bude sbírka na pronásledované křesťany. 

• Dnes v 15.00 hod v kostele ve Slavičíně bude osmé setkání v rámci projektu Amoris Laetitia. 

• V sobotu hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele ve Štítné nad Vláří Tomáš Tulpa 
bydlící v Brumově a Anna Hrnčiříková bydlící v Popově. Kdo by věděl o nějaké závažné 
překážce, která by bránila k právoplatnému uzavření svátosti manželství, ať to oznámí na faře. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


