
Pořad bohoslužeb od 16. 8. do 23. 8. 2020 
 

Neděle 16. srpna 

20. neděle v mezidobí 

9.00 HL Na úmysl dárce 

10.30 DL Za * a † farníky 

Pondělí 17. srpna 

 

18.00 SE Za * a † rodiny Šimoníkovy, Pavelkovy, Pokorné, 

zvláště za neteře Aničku, Elišku, Barunku, Julinku  

a na poděkování za přijatá dobrodiní 

Úterý 18. srpna 8.00 HL Za celou * rodinu – pomoc požehnání a ochranu, 

a za † členy rodiny 

Středa 19. srpna 

Památka sv. Jana Eudese, k. 

  

Čtvrtek 20. srpna 

Památka sv. Bernarda, opata 

a učitele církve 

16.00 HL Za † Annu a Karla Kuželovy, bratra Karla v cizině, 

pomoc a ochranu pro * rodiny 

Pátek 21. srpna 

 Památka sv. Pia X., papeže 

17.30 DL  Za † rodiče, bratra a celou rodinu s prosbou  

 o požehnání a dar víry pro celou * rodinu 

Sobota 22. srpna 

Památka  

Panny Marie Královny 

12.00 DL  Svatba - Martin Řehák a Radka Smetanová 

17.30 HL  Za * a † farníky 

 

Neděle 23. srpna 

21. neděle v mezidobí 

 

9.00 HL 

 

Za * a † z rodin Pavelkových, Šimoníkových  

a Pokorných s prosbou o dary Ducha Svatého, 

ochranu a pomoc pro * rodiny 

10.30 DL Za † Aloise Divoku, rodiče z obou stran a požehnání  

pro celou * rodinu 

 

- V neděli jste mnozí byli na Farní pouti na Provodově. Děkuji za přinesené oběti a za 

modlitby. 
 

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Do příští neděle, prosím rodiče, aby odevzdali přihlášky do náboženství na příští šk. rok. 
 

- Na vývěsce je plakátek s pozváním na pouť na Lutinu, do Litmanové a Prešova. 
 

- Pracovníci Centra pro rodinu zvou rodiny v sobotu 29. 8. na Svatý Hostýn na Pouť rodin. 

Mše svatá bude v 10.15 h. Program pro děti bude netradiční individuální formou v areálu 

poutního místa. Program končí modlitbou Korunky a slavnostním požehnáním v 15 h. Akce 

se uskuteční v souladu s aktuálním nařízením vlády ČR. Podrobnosti na plakátku. 
 

- V zákristii mohou děti dostat chybějící dílečky na dolepení obrázku, co skládali přes rok. 


