
14. června 2020 
 

SLAVNOST  

TĚLA A KRVE PÁNĚ 

 

 

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
14.6. 

 

SLAVNOST  

TĚLA A KRVE PÁNĚ 

 

8:00 
Za + Marii Dudovou, manžela, rodiče 

z obou stran, duše v očistci a dceru Marii 

9:30 
Za + Zdenka Kupku, rodiče z obou 

stran a za živou a + rodinu 

17:30 Za Tamaru Kolcunovou 

Pondělí 
15.6. 

Sv. Víta, mučedníka 19:00  

Úterý  
16.6. 

 16:30 Za vnoučata 

Středa 
17.6. 

 16:30 
Za Petra Kufu a požehnání pro 

manželství 

Čtvrtek 

18.6. 
 16:30 

Za + Martu Mučkovou, rodiče a 

sourozence 

Pátek  
19.6. 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO 

SRDCE JEŽÍŠOVA 16:30 
Za + rodiče z obou stran, za 

Valdu, Štěpána a za sestru Marii 

Sobota 
20.6. 

Neposkvrněného srdce Panny 

Marie 
7:30 Za Petra Kufu a celou rodinu 

Neděle 
21.6. 

 

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

8:00 Za Marii Vaškovou 

9:30 
Za Milana Spratka, dceru Lenku a 

živou rodinu 

17:30 
Za + švagrovou Ludmilu 

Korytářovou 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
● Příští neděli 21.6.2020 bude sbírka na dostavbu Diecézního střediska mládeže ve 

Staré Vsi nad Ondřejnicí. Všem dárcům velké díky. 

● Příští neděli 21.6.2020 bude od 15 hodin manželské společenství v prostorách 

střediska mládeže, na které jste zváni spolu s dětmi. 

● V sestavě naší pastorační rady dochází ke změně. Na vlastní podnět odchází pan Jiří 

Janák a místo něj nastupuje pan František Vaštík. Oběma děkujeme za jejich ochotu 

angažovat se  v této oblasti života našeho společenství. 

● Zakončení školního roku si v našem kostele připomeneme v neděli 28. 6. 2020 při mši 

svaté v 9:30. Předem děkujeme těm, kteří doma napečou a přinesou něco „na zub“ 

ke kávě a čaji při společném agape po mši svaté. 

● Stále trvá možnost zapsat si intence (úmysly mší svatých) v sakristii našeho kostela. 

V kalendáři je zatím dostatek volných termínů. 

● Po mši jste zváni do našeho baru ve středisku ke společnému posezení u kávy nebo 

horké čokolády. 

 


