
 

 

7. neděle velikonoční 
29. 5. - 4. 6. AD 2022 

 

Liturgický kalendář: 
 

Úterý  - Svátek Navštívení Panny Marie 

Středa  - Památka sv. Justina, mučedníka 

Pátek  - Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 

Neděle  - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
29 NE 7.30 

 
9. 00 
11.00 

Za + Františka Gbelce, + rodiče Gbelcovy, Lysáčkovy, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny 
Marie pro živou rodinu 
Za děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání 
Za farníky 

30 PO 7.30 Za + rodiče Mackovy, + děti, + vnuka Františka, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu  

31 ÚT 18.00 Za + Oldřicha Škrabala, + bratra Milana (1.výr.), + rodiče z obou stran, Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie pro živou rodinu 

1 ST 18.00 Za + rodiče Marii a Jana Častulíkovy, + syna Jana, + dceru Ludmilu, duše v očistci a Boží požehnání 
pro živou rodinu 

2 ČT 18.00 Za + z rodiny Drcmanovy, Matyášovy, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro 
živou rodinu 

3 PÁ 7.30 
18.00 

Za nemocné 
Na poděkování Pánu Bohu za dožití 85 let a 60 let manželství, + rodiče Macháčovy a Boží požehnání 
pro živou rodinu 

4 SO 7.30 
19.00 

Za živé a + členy živého růžence 
Seslání Ducha Svatého – Vigilie 

 

 

• Dnes v 9.00 hod při mši svaté 31 dětí přistoupí k 1. svatému přijímání. Mše svatá hrubá bude v 
11.00 hod.    

• Po celý týden budou děti, které přistoupili k 1. svatému přijímání prožívat tzv. „Bílý týden“. Zítra 
v pondělí s dětmi pojedeme na Velehrad poděkovat za dar víry. Odjezd autobusu bude v 7.30 hod od 
základní školy. 

• Děkujeme rodičům za úklid kostela a kolem kostela. 

• Tento týden je první pátek v měsíci. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek a v pátek od 9.00 hod. 
• Srdečně zveme v sobotu v 19.00 hod na Vigilii Seslání Ducha Svatého. Začneme posvěcením ohně 

před kostelem, dále bude mše sv., chvály, svědectví a ukončíme adorací a svátostným požehnáním. 

• Sbírka z minulé neděle na pronásledované křesťany činila 28.805,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán 
Bůh zaplať. 

•   
 

 
 
 
 


