
liturgická oslava čas/místo úmysl mše svaté / poznámky

9:30 

Cholina 
Za hanáky a za farníky

po 
25. 

10.

út
26. 

10.

st
27. 

10.

čt
28. 

10.

Svátek sv. Šimona a 

Judy, apoštolů

17:00 

Cholina
Za + Drahomíru Bauerovu, manžela a rodiče

pá
29. 

10.

Bl. Marie Restituty 

Kafkové, panny a muč.

16:00     

Bílsko

Za + manžele Jindřišku a Jana Valouchovy, 

dceru Marii, živou a + rodinu Valouchovu

V 17 hodin přednáška P. Metoděje Hofmana na faře v 

Cholině: Němečtí rytíři a Bouzov - historie i současnost

9:30 

Cholina 
Za + rodiče Šanovy, živou a + rodinu

15:00 Společná modlitba za zemřelé na hřbitově

POŘAD BOHOSLUŽEB

CHOLINA A.D. 2021

den

ne 
24. 

10.

30. neděle                           

v mezidobí                        
Den modliteb za misie

Sobotní mše sv. v Bílsku budou od tohoto týdne bývat v 16 hodin.

V sobotu 30.10. v 17 hodin bude na faře v Cholině přednáška P. Metoděje Radomíra Hofmana,

OT na téma: Němečtí rytíři a Bouzov - historie i současnost. Všichni jsou srdečně zváni.

Společná modlitba za zemřelé na hřbitově v Cholině bude v neděli 31.10. v 15 hodin (v Senici ve

14 hodin).

V zakristii v Cholině je možné si zakoupit Cyrilometodějský kanedář (na čtení). Cena 99,- Kč.

ne 
31. 

10.

Slavnost            

VÝROČÍ   

POSVĚCENÍ             

KOSTELA

OHLÁŠKY:

Při sbírce na opravy v neděli 17.10. se vybralo: Bílsko 667,- Kč, Cholina 7.734,- Kč. Všem

dárcům Pán Bůh zaplať!
Sbírka z misijní neděli 24.10. bude věnována na misie. Pán Bůh zaplať!

so
30. 

10.

Od 25. října do 8. listopadu je možné získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším 

v očistci, po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. 

otce) navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

V úterý 26.10. v 9 hodin bude na faře v Cholině setkání seniorů.

V pátek 29.10. po mši sv. na faře v Senici příprava biřmovanců. Změna termínu biřmování: bude

v sobotu 6.11. v 10 hodin v Senici.


