13. neděle v mezidobí
26. 6. - 2. 7. AD 2022
Liturgický kalendář:
Úterý
Středa
Čtvrtek

-

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Svátek Výročí posvěcení katedrály v Olomouci

Úmysly mší svatých na tento týden:
26 NE

27 PO
28 ÚT
29 ST

30 ČT

•
•
•
•

1

PÁ

2

SO

7.30 Za + rodiče Strnadovy, jejich + děti a ochranu Panny Marie Pomocnice křesťanů pro živou rodinu
9.00 Za + rodiče Macháčovy, Macků, Šenovské, + sestry Marii a Alenu, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu
10.30 Za farníky
7.30 Za + manžela Vojtěcha, jeho + rodiče, + bratry, + synovce Petra, za dar zdraví, pomoc a ochranu
Panny Marie pro celou rodinu
18.00 Za + Annu, Josefa a Terezii Vančuříkovy, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
7.30 Na poděkovaní Pánu Bohu za 60 let života Jaroslavy s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha
Svatého do dalších let
18.00 Za + Antoníny a Emílie Šimoníkovy, + syna Jiřího, dvoje + rodiče, rodinu Zimkovu a Boží požehnání
pro živou rodinu
18.00 Za + z rodiny Hořákovy, Matušincovy, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou
živou rodinu
7.30 Za nemocné
18.00 Za + manžela Vladimíra Mudríka, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
7.30 Za živé a + členy živého růžence

Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Ve středu na Slavnost sv. Petra a Pavla budou dvě mše svaté, a to v ráno 7.30 hod. a večer v 18.00
hod. Na večerní mši sv. zveme děti, mládež, učitele a rodiče. Při mši sv. poděkujeme Bohu za uplynulý
školní a katechetický rok a budeme prosit o Boží ochranu na čas prázdnin a dovolených.
Tento týden je první pátek v měsíci. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek a v pátek od 9.00 hod.
Upřímné Pán Bůh zaplať za důstojný průběh slavnosti Božího Těla. Děkujeme za připravení oltářů,
muzikantům, sboru, varhanicím, ministrantům, hasičům, za zajištění břízek, družičkám a všem za
účast.

