Pořad bohoslužeb od 20.6. 2021–27.6. 2021
Datum

Liturgická oslava

Ne
20.6.

12. neděle
v mezidobí

Po
21.6.

Památka
sv. Aloise z Gonzagy, řeholníka

Út
22.6.
St
23.6.
Čt
24.6.
Pá
25.6.
So
26.6.

Ne
27.6.

Místo a čas

Úmysl mše svaté

7:30
Myslejovice
8:45
Za Ludmilu a Josefa Pospíšilovy
Určice – kostel

18:00
Seloutky
Nezávazná památka
sv. Paulína Nolánského, biskupa
18:00
Modlitba růžence
Určice – kostel
Vigilie ze slavnosti
18:00
Dětkovice
Narození sv. Jana Křtitele
17:30
Svátost smíření do 17:55
Patrocinium
Určice – kostel

Slavnost Narození
sv. Jana Křtitele

Pátek 12. týdne v mezidobí
Sobotní památka Panny Marie

Mše sv.
s nedělní platností

13. neděle
v mezidobí

Patrocinium
Slavnost Narození
sv. Jana Křtitele

18:00
Určice – kostel

Za farníky

18:00
Na úmysl dárce
Určice – kostel
8:00
Určice – fara
18:00
Určice – kostel
7:30
Myslejovice
8:45
Za farníky
Určice – kostel

Krátká adorace před vystavenou
15:00
Určice – kostel NSO a svátostné požehnání

Ohlášky 12. neděle v mezidobí (20. 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)
- V sobotu 26.6. Bude poslední sobotní večerní mše
svatá s nedělní platností. Dál uvidíme, jak se bude
situace vyvíjet.

- Patrocinium našeho kostel – Narození Jana Křtitele

 Oslavíme ve čtvrtek 24.6.2021 v 18:00 při mši
svaté a v neděli 27.6.2021 v 8:45. V 15 hodin
krátká adorace a svátostné požehnání. Potom při
příhodném počasí setkání na farním dvoře…
 Při této slavnosti můžete získat plnomocné
odpustky za splnění tří podmínek
 Svátost smíření
 Přistoupit ke sv. přijímání
 Modlitba na úmysl sv. Otce

- Oprava střechy – II. etapa

 Práce na střeše farní budovy stále pokračuje,
prosím modlete se za zdárné počasí a celé její
dokončení. Práce se trochu zdržely při stavbě
komína. Ten by měl být už snad do úterý
dokončen a od středy by měli nastoupit
pokrývači.
- Tuto sobotu u nás v kostele si udělí svátost manželství
Helena Sosíková z Vincencova a Tomáš Silly
z Jiříkovic u Brna

- Péče o nemocné

 Pokud víte o někom, kdo se nemůže dostat do
kostela a na mši svatou a chce podat svaté
přijímání, přijmout svátost nemocných tak se
prosím ozvěte.

- Poděkování

 Děkuji Vám všem, kteří podporujete farnost ať
už finančně nebo 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.
- Kněžské svěcení
 Tuto 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.
 Mgr. Filip Hochman (1992, Kyjov) bude primiční
mši svatou slavit v pondělí 5. července od 15.00 na
Masarykově náměstí v Kyjově.
 Mgr. Petr Janíček (1994, Šternberk) svou první mši
svatou oslaví v neděli 27. června od 15.00 na farní
zahradě v Újezdě u Uničova.
 Mgr. Dominik Kovář (1995, Vsetín) oslaví primici
v sobotu 3. července od 15.00 u kostela sv. Kateřiny
v Lidečku.
 Mgr. Michal Staufčík (1994, Uherské Hradiště)
bude celebrovat primiční mši svatou v sobotu
10. července od 15.00 na náměstí Velké Moravy (u
kostela Ducha Svatého) ve Starém Městě na
Uherskohradišťsku.
 Mgr. Václav Škvařil (1991, Vyškov) primici bude
slavit v úterý 6. července od 10.30 ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově.

