
  Pořad bohoslužeb od 6.6. 2021–13.6. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Liturgická oslava Místo a čas  Úmysl mše svaté 

Ne 
6.6. 

10. neděle  
v mezidobí 

7:30 
Myslejovice PCD 

8:45 
Určice – kostel PCD 

Po 
7.6. Pondělí 10. týdne v mezidobí    

Út  
8.6. Úterý 10. týdne v mezidobí 18:00 

Seloutky   

St 
9.6. 

Nezávazná památka  
sv. Efréma Syrského, jáhna 

18:00 
Dětkovice  

Čt 
10.6. Čtvrtek 10. týdne v mezidobí   

Pá 
11.6. 

Slavnost  
NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE JEŽÍŠOVA  

18:00 
Určice – kostel  

Po mši sv. 
Určice – kostel  

Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní 
(litanie k Nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu 065 a zasvěcení se Srdci 
Ježíšovu 066) 

So 
12.6. 

Památka Neposkvrněného 
srdce Panny Marie 

8:00 
Určice – fara  

Mše sv.  
s nedělní platností  

18:00 
Určice – kostel   

Za Ludmilu a Zdeňka Paňákovy a 
dcery s rodinami 

Ne 
13.6. 

11. neděle  
v mezidobí 

7:30 
Myslejovice  

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



 
Ohlášky 10. neděle v mezidobí (6.6. 2021) 

- Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  
 Tento pátek 11.6.2021 Po mši bude krátká 

adorace před vystavenou NSO, pomodlíme se 
litanie a zásvětnou modlitbu. 

 

- Patrocinium našeho kostela – Narození Jana Křtitele 
 Oslavíme v den slavnosti ve čtvrtek 24.6.2021 

v 18:00 a v neděli 27.6.2021. Jako farnost bychom 
se měli setkat a oslavit našeho patrona v den 
slavnosti – to je ve čtvrtek.  

 
 

- Oprava střechy na farní budově započala prosím o 
modlitby za dobré počasí a zdárné dokončení. Zatím 
probíhá vše dobře tak snad to tak vydrží.  

- Internetové stránky farnosti budou chvíli nedostupné, 
tvoří se nové. Kdybyste potřebovali cokoliv vědět 
klidně volejte  

- Pokud víte o někom, kdo se nemůže dostat do kostela 
na mši svatou a chce přijmout svaté přijímání, svátost 
pomazání nemocných nebojte se ozvat.  

- Děkuji Vám všem, kteří podporujete farnost ať už 
finančně nebo modlitbou všem vám Pán Bůh zaplať. 

- v sobotu 12.6. v Lobodicích chtějí uzavřít manželství 
p. František Krátký, bytem Lobodice a sl. Karolína 
Kaplánková, bytem Dětkovice 

- V tento den chtějí uzavřít manželství v našem kostele 
p. Jiří Čajan a p. Veronika Reiterová  

- Stále jsme vyzvání k modlitbě růžence každý večer ve 20:00 
s úmyslem za ukončení pandemie.  
 

- V sobotu 19.6. v katedrále sv. Václava v Olomouci přijmou jáhenské 
svěcení z rukou pomocného biskupa Josefa Nuzíka tři kandidáti 
jáhenského svěcení  
 

- V sobotu 26.6. v katedrále sv. Václava v Olomouci přijmou kněžské 
svěcení z rukou otce arcibiskupa Jana Graubnera pět jáhnů. 


