
 

17. neděle v mezidobí 
24. 7. - 30. 7. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Svátek sv. Jakuba, apoštola 

Úterý  - Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 

Středa  - Památka sv. Gorazda a druhů 

Pátek  - Památka sv Marty, Marie a Lazara 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
24 NE 7.30 

 
9.00 

15.00 

Za + manžela, + z rodiny Krůželovy, Běhunčíkovy, Novákovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou 
rodinu 
Za + Annu Běhunčíkovou ze Sv. Štěpána, + manžela Josefa a Boží požehnání pro celou živou rodinu 
Za živé a + Anny z farnosti 

25 PO 7.30 Za + Stanislava Vančuříka (5.výročí), + rodiče z obou stran, + sourozence, duše v očistci a Boží 
požehnání pro živou rodinu 

26 ÚT 18.00 Za + Josefa Měchuru, + rodiče, bratra a Boží požehnání pro živou rodinu  

27 ST 7.30 Za + rodiče Jana a Aloisii Pospíšilovy, + rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu 

28 ČT 18.00 Za + rodiče Žižkovy, Kantnerovy, jejich + děti, + vnuka Karla, Boží požehnání a ochranu Panny Marie 
pro živou rodinu 

29 Pá 18.00 Za + rodiče Kostkovy, + vnučku, + zetě Bohuslava, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou 
rodinu 

30 SO 7.30 Za + rodiče Miklasovy, + syny, + zetě a Boží požehnání pro živou rodinu 
 

 

• Dnes slavíme druhý Světový den prarodičů a starých lidí, který vyhlásil papež František. Svatý 
otec pro něj zvolil motto z žalmu: „Ještě ve stáří budou přinášet užitek“. /Žalm 92,15/. 

• Dnes nebude hrubá mše svatá, ale bude v 15.00 hod Anenská pouť u kapličky svaté Anny. 

• Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti. Srdečné Pán Bůh zaplať. 

• Po celé prázdniny středeční mše svaté jsou ráno v 7.30 hod. 

• Denní stacionář v Brumově-Bylnici zve v pondělí na den pro seniory. Začátek bude v 9.00 hod. 
Program najdete ve vitrínce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


