
 

Pořad Bohoslužeb 
                          V TÝDNU OD 20.11.2022  DO 27.11.2022       Tel. 731 604 390 

DEN LITURGICKÁ OSLAVA BOHOSLUŽBY 

NE 
20.11. 

----- 

Slavnost 
Ježíše Krista 

Krále 

07.30     Za farníky 

08.45     KRMELÍN – krmáš  

09.00     Za živé a zemřelé rodiny  

              Bandíkovou, Pienčákovou,  

              Klimasovou a Zbrankovou. 

10.00     PROSKOVICE   

PO 
21. 
---- 

Památka 
Zasvěcení Panny Marie 

v Jeruzalémě 
06.55    Mše svatá 

ÚT 
22. 
---- 

Památka 
sv. Cecílie, 

panny a mučednice 

18.00    Za Kamilku Solskou, Herberta 
             Pachulu, za celou rodinu  
             Veselou a Pachulovou. 

ST 
23. 
---- 

 
06.55    Za Ladislava Nováčka,  
             manželku, 2 dcery, 3 vnuky, 
             duše v očistci a živou rodinu. 

ČT 
24. 
---- 

Památka 

sv. Ondřeje Düng Laca, kněze, 
a druhů, mučedníků 

17.00 – 19.00 hod 

Adorace s příležitosti 

ke svátosti smíření 

06.55    Za zemřelou Marii Nováčkovou,  

              manžela, syna, rodiče, 

              sourozence, duše v očistci  

              a živou rodinu. 

PÁ 
25. 
---- 

Mše svatá pro děti 
18.00    Za Annu Foltovou, manžela  
             Josefa a živou rodinu. 

SO 
26. 
---- 

 

07.30         Za zemřelou Marii Havlínovou, manžela,  

                  děti, duše v očistci a živou rodinu. 
18.00         Za zemřelého Josefa Dluhoše k nedožitým 

                 100 narozeninám a zemřelého syna  

                  k nedožitým 75 narozeninám. 

Ne 
27.11. 
  ___- 

První neděle 
adventní 

Sbírka na potřeby ve 
farnosti 

07.30        Za ochranu života od početí do  
                 přirozené smrti, matky v požehnaném  
                 stavu, kultury života – proti  
                 reprodukčnímu procesu a duše  
                 nenarozených. 
08.45        KRMELÍN  
09.00        Za farníky 
10.00        PROSKOVICE   
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Minulou neděli byla sbírka na katolická média.  

Ve staré Bělé se vybralo  17.362,-Kč 

V Krmelíně       8.014,-Kč 

V Proskovicích      1.821,-Kč 

Všem dárcům upřímné PBZ. 

 

 

Ode dneška je v kapli umístěn obraz Kristovy hlavy. Jde o originální malbu podle tváře 

z Turínského plátna. U obrazu bude i doprovodný text. Možnosti zhlédnutí: neděle 

dopoledne od 7.00 hod do 10.30 hod, odpoledne od 15.00 hod do 16.00 hod. V týdnu po 

telefonické domluvě a vždy půl hodiny před a po mši svaté. 

 

Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále. Po delší době se opět uskuteční odpoledne od 15.00 

hod setkání farníků v Katolickém domě.  Všichni jste srdečně zváni. 

 

Prodej knih na faře příští   neděli (27.11.2022)  po obou nedělních mších svatých. 

 

Farní knihovna otevřena po obou nedělních mších svatých. 

 

Roráty: 

Příští neděli  je 1. neděle adventní. Od pondělí (28.11.) do čtvrtka budou pravidelně pouze 

ranní mše svaté a roráty. Začátek v 6.45 hod. V pátky bude mše svatá s roráty od 18.00 

hod. V sobotu bude mše sv. a roráty začínat v 7.30 hod. Po mši svaté bude snídaně na faře 

pro děti a mládež, dospělí káva, čaj. Odchod do školy nejpozději v 7.40 hod. Prosíme 

zájemce z řad rodičů či prarodičů, ať se napíši na služby na přípravu snídaně. Rozpis je 

na stolečku uprostřed kostela. Děkuji 

 


