
 

 

6. neděle velikonoční 
22. 5. - 28. 5. AD 2022 

 

Liturgický kalendář: 
 

Čtvrtek - Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
22 NE 

 
7.30    

  9.00 
10.30 

Za + rodiče Marii a Jana Kebískovy ze Sv.Štěpána a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + Petru Sábovou, + babičku, 2 + dědečky, + Mariána Masaře a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za farníky 

23 PO 7.30 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 70 let paní Marie, dar zdraví a ochranu Panny Marie do dalších 
let 

24 ÚT  18.00 Za + Františka Pinďáka, jeho + rodiče, za živou a + rodinu a Boží požehnání pro živou rodinu 

25 ST 7.30 
18.00 

Za farníky 
Za + rodiče Lysákovy, jejich + syna Josefa, + rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží ochranu pro 
živou rodinu 

26 ČT  18.00 Za + Annu a Aloise Vaculíkovy, + syny Aloise a Stanislava, Boží požehnání a ochranu Panny Marie 
pro živou rodinu 

27 PÁ 18.00 Za + rodinu Šenkeříkovu a Obadalovu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

28 SO 7. 30 Za + rodinu Terajovu a Pavlíkovu a Boží požehnání pro živou rodinu 
 

 

• Dnes v celé církvi modlíme se za pronásledované křesťany. Pro tento účel je také dnešní sbírka. 
Srdečné Pán Bůh zaplať. 

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

• Ve čtvrtek na Slavnost Nanebevstoupení Páně budou dvě mše svaté, a to v 7.30 hod a v 18.00 
hod. Srdečně zveme. 

• Příští neděli při mši svaté v 9.00 hod. budeme slavit První svaté přijímání. Prosíme, abyste 
nechali v kostele místa na sezeni pro rodiče a kmotry dětí, které půjdou k 1.sv. přijímání. Mše 
svatá hrubá bude v 11.00 hod.    
- V sobotu od 9.00 hod. do 10.00 hod bude svatá zpověď dětí, jejich rodičů a kmotrů. 

- V pondělí, ve čtvrtek a v pátek v 16.00 hod. budou probíhat nácviky dětí. Přítomnost dětí je 

povinná. 

• Jménem farnosti, rodinného mateřského centra Malenka a charity upřímné Pán Bůh zaplať všem 
za pomoc při organizaci Dne pro rodinu, který jsme prožívali minulou neděli. Děkujeme za přípravu 
stanovišť, scholkám, sponzorům a všem, kteří se zúčastnili.     

• Ve dnech od 9. do 14. srpna se uskuteční v Hradci Králové Celostátní setkání mládeže. 
Přihlášky, informace o všech programech najdete na internetových stránkách: 
https://celostatnisetkanimladeze.cz. 

 
 
 


