16. neděle v mezidobí
17. 7. - 23 7. AD 2022
Liturgický kalendář:
Pátek Sobota -

Svátek sv. Marie Magdalény
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Úmysly mší svatých na tento týden:
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7.30 Za + Štěpána Strnada, jeho + otce Ladislava, + Josefa Bařinku, jeho + rodiče, + rodiče Strnadovy,
duše v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
9.00 Za + Bohumila Švédu, + rodiče Švédovy, Šabršulovy, Raškovy, jejich + děti a Boží požehnání pro
živou rodinu
10.30 Za farníky
7.30 Na poděkovaní Pánu Bohu za dožiti 50 let života, za všechna přijatá dobrodiní, milosti, dar zdraví,
s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let
18.00 Za + Marii Frajtovou, její + rodiče Šabršulovy a za živou rodinu
7.30 Za + rodinu Novákovu a Jaškovu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
18.00 Za + rodiče Krajíčkovy, + syna, + zetě, + prarodiče z obou stran, duše v očistci a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
18.00 Na poděkování Pánu Bohu za 65 let manželství, dary Ducha svatého, ochranu Panny Marie a dar
zdraví do dalších let pro celou rodinu
7.30 Za + Františka Lysáka, + rodiče Lysákovy a Chuchmovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu

Po celé prázdniny středeční mše svaté jsou ráno v 7.30 hod.
V pátek v 5.30 hod bude mše svatá pro poutníky pěší poutě na sv. Hostýn.
Příští neděli nebude hrubá mše svatá, ale bude v 15.00 hod Anenská pouť u kapličky svaté Anny.
Také příští neděli se bude slavit druhý Světový den prarodičů a starých lidí, který vyhlásil papež
František. Svatý otec pro něj zvolil motto z žalmu 92,15: „Ještě ve stáří budou přinášet užitek“.
Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti. Srdečné Pán Bůh zaplať.

