
Pořad bohoslužeb od  21. 11. do 28. 11. 2021 
 

Neděle 21. listopadu 

Slavnost  

Ježíše Krista Krále 

9.00 HL  Za zpěváky a muzikanty naší farnosti s prosbou o ochranu  

 a dar zdraví na přímluvu sv. Cecílie a za duše v očistci 

10.30 DL  Za velmi vzdělané kněze, aby byli také dobrými pastýři 

Pondělí 22. listopadu 

Památka sv. Cecílie, 

panny a mučednice 

  

Úterý 23. listopadu 

Památka sv.Klementa I. 

papeže a mučedníka 

17.30 DL Za † Františka a Boženu Pláškovy, zetě, vnuka, rodinu 

Pláškovu a Majzlíkovu, duše v očistci a ochranu  

pro * rodinu 

Středa 24. listopadu 

Památka sv. Ondřeje 

Dunc Laca, kněze a 

druhů, mučedníků 

17.00 SE Za * a † farníky 

Čtvrtek 25. listopadu 

Památka sv. Kateřiny 

Alexandrijské, p.a muč. 

16.00 HL  Za † Aloise a Bohumilu Váňovy, rodiče Chmelařovy,  

 dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu 

Pátek 26. listopadu 17.30 DL  Za nová kněžská povolání 
 

Sobota 27. listopadu 
17.30 HL  Na poděkování za 70 let života, za † manžela s prosbou  

 o dar zdraví a požehnání pro * rodiny 

 

Neděle 28. listopadu 

1. neděle adventní 

9.00 HL  Za * a † farníky 

10.30 DL  Za † Ludmilu Mikovčákovu, rodinu Mikovčákovu, 

 Latinákovu, Půlovu, Bačínskou, dar víry a dary Ducha  

 Svatého pro * rodiny 

 

- Sbírka na charitu minulou neděli byla: 19.031,- Kč; HL 11.281,- Kč; DL 7.750,- Kč. 
 

- Dnes bude v Brumově v kostele v 16 hodin další setkání rodin. 
 

- V zákristii se můžete ještě dnes zapsat do skupinek k synodální práci. 
 

- V pátek se budou v DL po mši svaté zapisovat úmysly na mše svaté na 1. pololetí roku 

2022. V sobotu bude po večerní mši svaté zapisování v HL. Od úterka do pátku je možné na 

faře zapsat úmysl jubilejní mše svaté - kulaté (půlkulaté) narozeniny nebo výročí svatby. 
 

- Na prosinec jsou volné úmysly na mše svaté (i rorátní) HL 3+2, DL 0+2. Hlaste se u P. Jiřího. 
 

- Příští neděli na začátku mše svaté se budou žehnat adventní věnce. Roráty v adventu 

budou bývat: HL v ÚT v 6.30 hod.; DL ve ST v 6.30 hod. 
 

- V zákristii jsou k zakoupení stolní kalendáře na rok 2022. 
 

- V zákristii můžete začít objednávat na příští rok a předplatit farní zpravodaj. Cena 100,-Kč. 


