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29. neděle v liturgickém mezidobí  –  20. října 2019 
 

 Dnes je sbírka na misie. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať. 
 V neděli 27. 10. budeme v kostele v Jakubovicích slavit mši sv. z posvěcení kostela v 10:00 h., 

prosím o Vaši pomoc při úklidu kostela dne 25. 10. od 14.00 h., přineste s sebou kbelík i hadry. 
V případě dotazů se obraťte na paní Janu Macanovou: č. mob.: 732886587. 

 V neděli bude změna času z 3:00 na 2:00 h. 
 Na Mariánské Hoře bude v neděli 27. 10. poslední letošní mše sv., tzv. „svíčková“. 

    
neděle 

20. října   

29. neděle v mezidobí 

Misijní neděle – světový den 
modliteb za misie 

8:00 
9:30 

 

mše svatá v Petrovicích 
mše sv. v Dolní Čermné - za Marii Hrdličkovou, 
manžela, syna a jejich rodiče a za duše v očistci 

 
 16:00 mše svatá na Mariánské Hoře - za Vladimíra 

Pecháčka a rodiče  

pondělí  29. týdne v mezidobí   

21. 10.      

úterý 

22. 10. 

sv. Jana Pavla II., papeže 15:00 pohřební mše sv. v Dolní Čermné – za † Zděňku 
Motlovou 

středa 

23. 10. 

sv. Jana Kapistránského, 
kněze 

15:00 pohřební mše sv. v Dolní Čermné – za † Josefu 
Annu Novákovou 

čtvrtek 

24.10. 

sv. Antonína Maria Klareta, 
biskupa 

7:00 

7:30 
 

pátek 

 25.10. 

29. týdne v mezidobí 18:30 

19:00 mše sv. v Dolní Čermné – za Jarmilu Menclovou, 
manžela a rodiče 

sobota 29. týdne v mezidobí 17:30 svátost smíření, 
 

26. 10.  18:00 mše sv. v Petrovicích 

neděle 30. neděle v mezidobí 8:00 mše sv. v Dolní Čermné – za farníky 
27. října  

změna času z 3:00 na 2:00  
10:00 MŠE SV. ZE SLAVNOSTI POSVĚCENÍ 

KOSTELA V JAKUBOVICÍCH – za rodinu 
Mikulovu 

  16:00 mše sv. na Mariánské Hoře - za † Antonína 
Keprtu, Leopolda Fialu a Jana Kylara 

Kontakt: farář: P. Ľubor Schlossár: č. tel. 731 402 265, e-mail: kom.gratia@centrum.cz;  


