
   

Pořad bohoslužeb od 13.6. 2021–20.6. 2021 

 

Ohlášky 11. neděle v mezidobí (13. 6. 2021) 
- Pravidla pro konání bohoslužeb od 8.6.2021 

 Zakryté ústa respirátorem nebo rouškou, pokud 
je v kostele víc než 10. osob  

 Při vstupu do kostela si vydesinfikovat ruce 
 Rozestupy 2.metry (neplatí pro členy jedné domácnosti) 

 

- Patrocinium našeho kostel – Narození Jana Křtitele  
 Oslavíme ve čtvrtek 24.6.2021 v 18:00 při mši 

svaté a v neděli 27.6.2021 při mši svaté v 8:45 
Odpoledne bude krátká adorace a svátostné 
požehnání.  
 

Datum Liturgická oslava Místo a čas  Úmysl mše svaté 

Ne 
13.6. 

11. neděle  
v mezidobí 

7:30 
Myslejovice  

8:45 
Určice – kostel Za manžele Miladu a Pavla Nohovy 

Po 
14.6. Pondělí 11. týdne v mezidobí    

Út  
15.6. 

Nezávazná památka  
sv. Víta, mučedníka 

18:00 
Seloutky   

St 
16.6. Středa 11. týdne v mezidobí 18:00 

Dětkovice  

Čt 
17.6. Čtvrtek 11. týdne v mezidobí   

Pá 
18.6. Pátek 11. týdne v mezidobí 18:00 

Určice – kostel   

So 
19.6. 

Sobotní památka Panny Marie 8:00 
Určice – fara  

Mše sv.  
s nedělní platností  

18:00 
Určice – kostel    

Ne 
20.6. 

12. neděle  
v mezidobí 

7:30 
Myslejovice  

8:45 
Určice – kostel  Za Ludmilu a Josefa Pospíšilovy 



- Oprava střechy – II. etapa  
 Práce na střeše farní budovy stále pokračuje, 

prosím modlete se za zdárné počasí a celé její 
dokončení. Je hotová oprava krovů, nyní se dělá 
komín a po neděli mají už nastoupit pokrývači.  

 

- Pokud víte o někom, kdo se nemůže dostat do kostela 
a na mši svatou a chce přijmout svátosti tak se nebojte 
a ozvěte se. 

 

- Děkuji všem, kteří podporujete farnost ať už 
finančně, modlitbou, nebo službou ve farnosti. Všem 
vám Pán Bůh zaplať. 

 

- Modlitba růžence za ukončení pandemie  
 Stále jsme vyzvání k modlitbě růžence každý 

večer ve 20:00 s úmyslem za ukončení pandemie. 
 

- Jáhenské svěcení  
 Tuto sobotu v katedrále sv. Václava v Olomouci 

v 9:30 při mši svaté přijmou jáhenské svěcení 
z rukou pomocného biskupa Mons. Josefa 
Nuzíka tři kandidáti jáhenského svěcení.  

 

- Kněžské svěcení  
 Příští sobotu 26.6.2021 v katedrále sv. Václava 

v Olomouci při mši svaté v 9:30 přijmou kněžské 
svěcení z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana 
Graubnera pět jáhnů.  

 


