
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
HNĚVOŠICE  

Cihelní 92, 747 35 Hněvošice 
Pořad bohoslužeb od 24.10.2021 do 31.10.2021 

NE 

24.10 

30. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

/Misijní neděle/ 

SBÍRKA NA SVĚTOVÉ 

MISIE 

8:30 Mše sv. 
Za  Vítězslava a Elfrídu Buchtové, rodiče z obou 

stran a sourozence 

PO 

25.10 

Pondělí 30. týdne 

v mezidobí 
18:00 Mše sv. Za  Bertholda Hartoše, rodiče a sourozence  

ÚT 

26.10 

Úterý 30. týdne 

v mezidobí 
   

ST 

27.10 

SLAVNOST 25.VÝROČÍ 

POSVĚCENÍ KOSTELA 

KDP 

/Den posvěcení kostela 

KDP/ 

18:00 Mše sv. 

 

Za živé a  farníky, dárce a dobrodince naší 

farnosti, s prosbou o Boží požehnání pro celou 

naši farnost 

ČT 

28.10 

Svátek sv. Šimona 

a Judy, apoštolů 
18:00 Mše sv. 

Za živé a  farníky z ulice Mírová, Cihelní  

a U dvora 

PÁ 

29.10 

Pátek 30. týdne 

v mezidobí 
18:00 Mše sv. 

Za  Lorence Šimečka, manželku, zetě,  

 Maxmiliána a Edeltraudu Šimečkové 

SO 

30.10 

Sobota 30. týdne 

v mezidobí 
11:00 Mše sv. 

Na poděkování P.B. a P.M. za 50.let života, s 

prosbou o Boží požehnání do dalších let a za živou 

rodinu 

NE 

31.10 

SLAVNOST 

25.VÝROČÍ 

POSVĚCENÍ 

KOSTELA KDP 

/KARMÁŠ/ 

 10:00 Mše sv. 

Za živé a  farníky, dárce a dobrodince naší 

farnosti, s prosbou o Boží požehnání pro celou 

naši farnost 

Slavnostní mši svatou bude celebrovat 

apoštolský administrátor Mons. Martin David 

Příležitost ke svátosti smíření je pravidelně před každou mší svatou, (kromě neděle).  

• Za úklid kostela děkuji skupince č. 11. Příští týden prosím o úklid skupinku č. 1. 

• V pondělí 25.10.2021 výuka náboženství ve škole bude, na faře výuka náboženství nebude.   

• Ze soboty 30.10.2021 na neděli 31.10.2021 nastane změna letního času na zimní 

(3:00 na 2:00). Od pondělí 1.11.2021 budou mše svaté přes týden v 17:00 hodin. 

• V neděli 31.10.2021 na Karmaš bude u kostela stánek Karmelitánského nakladatelství, 

kde bude možnost zakoupit si náboženské předměty a zboží.  


