
 

25. neděle v mezidobí 
18. 9. - 24. 9. AD 2022 

 

Liturgický kalendář: 
 

Úterý  - Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků 

Středa  - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 

Pátek  - Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
18 NE 

 
7.30 

 
9.00 

 
10.30 

Za + manžela Aloise Valčíka, + syna, + rodiče Valčíkovy, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie pro živou rodinu 
Poděkování Pánu Bohu za dožití 80 let a 60 let života, za přijatá dobrodiní a ochranu, + manžela 
Jaroslava a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za farníky  

19 PO 7.30 Za + syna Vojtěcha Marka, + rodiče Vaňkovy, Markovy, + sourozence, duše v čistci, Boží požehnání a 
ochranu PM pro živou rodinu 

20 ÚT  18.00 Za + Josefa Lukaštíka, + rodiče, dceru, zetě, + prababičku, + rodiče Novákovy, Boží požehnání pro 
živou rodinu 

21 ST 18.00 Za + rodiče Strnkovy, Matušů, na poděkování za 70 let Jana Strnky s prosbou o pomoc a ochranu 
Boží do dalších let pro živou rodinu 

22 ČT 18.00 Za + manžela Františka Dorňáka, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou 
živou rodinu 

23 PÁ 18.00 Za + Bohumila a Ludmilu Vilímkovy, duše v očistci BP pro živou rodinu 

24 SO   7.30  Za + rodiče Bohumilu a Jaroslavu Měřičkovy, jejich + 3 děti, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu   
 

• Dnes srdečně zveme v 15.30 hod na farní zahradu na setkání nové manželské páry, které by 
chtěly chodit do společenství manželů. 

• V pondělí v 9.30 hod. bude mše svatá ve stacionáři. 

• V pátek po mši svaté v 18.45 hod bude setkání rodičů dětí, které se připravují k 1.sv. přijímání. 

• Děkujeme všem, kteří se zúčastnili středeční adorace za mír a pokoj na Ukrajině. 

• Ve středu v 15.00 hod bude pohřeb zemřelé Marie Krahulcové z Bylnice a čtvrtek v 15.00 hod 
bude pohřeb zemřelého pana Václava Bačo z Bylnice. Prosme v modlitbě za naše zemřelé: 
Odpočinutí věčné dej jim ó Pane… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


