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MŠE  SVATÉ  V OLBRAMICÍCH 

KVĚTEN  2019 

 

1.5. 1. středa  

v měsíci 
18:15 sv. Josefa 

Dělníka 

Za nemocné 

 

3.5. 1. pátek  

v měsíci 
18:15 Svátek sv. 

Filipa a 

Jakuba, 

apoštolů 

Za Marii Petruškovou, Zdeňku Bučkovou, 

manžela a Boží ochranu pro živé rodiny 

4.5. sobota 18:15 Svatého 

Floriána 

Za Annu a Josefa Richtrovy, rodiče z obou 

stran, za Adolfa Ulricha, rodinu Ulrichovu a 

duše v očistci. 

5.5. 3. neděle 

velikonoční 
10:15  Ke cti sv. Floriánovi na poděkování za 

ochranu před požáry, přírodními 

pohromami i v nebezpečí, za zemřelé hasiče 

z farnosti a vyprošení milostí, požehnání a 

ochranu pro další rok nejen pro všechny 

hasiče, ale celou farnost.  

7.5. úterý 18:15 8.5. - Panny 

Marie, 

Prostřednice 

všech milostí 

Za Emila Richtra a bratra Jana, za rodiče z 

obou stran, za Petra Bednára, za Štefana 

Rybárika a syna Petra, s prosbou o dar 

zdraví pro celou rodinu. 

11.5. sobota 18:15  Za Josefa Kubicu, rodiče Kapsovy a 

Kubicovy za živé rodiny a duše v očistci. 

12.5. 4. neděle 

velikonoční 
10:30 Den matek a 

den modliteb za 

duchovní 

povolání 

Za živé i zemřelé maminky z našich rodin i 

celé farnosti, na poděkování za jejich péči a 

starost a ochranu nás všech od Nebeské 

Matky, s prosbou o dar zdraví, milosti a 

moudrosti pro živé mámy.  

14.5. úterý 18:15 Kaple Svaté 

rodiny   

v Olbramicích  

v kopci 

Za Štefana Rybárika, syna Petra, za rodiče 

a prarodiče, za bratry Emila a Jendu, celou 

zemřelou rodinu a za ochranu Panny Marie 

pro živé rodiny. 

18.5. sobota 

 
18:15  Na poděkování za všechna přijatá 

dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a dar 

zdraví do dalších let pro všechny spolužáky. 

19.5. 5. neděle 

velikonoční 
10:30  Za Jiřího Holaně, snachu, rodinu 

Holaňovu, Martiníkovu, za živé rodiny a 

duše v očistci. 

21.5. úterý 18:15  Za Věrku Hruškovou, rodiče Nykšovy a 

duše v očistci. 

23.5. čtvrtek 18:15  Na  poděkování za přijatá dobrodiní u 

příležitosti 50 let a za zemřelého manžela 

Josefa Bláhu, bratra a rodiče a ochranu 

Panny Marie, svatého Josefa pro živou 

rodinu. 

 



INFORMACE 
Farář:   Mgr. Pawel Kukiola,  Mobil: +420 733 142 747//  +420 599 999 029 
Adresa:  Hlavní 49, Olbramice, 742 83  p. Klimkovice ///  e-mail: kukiola_p@volny.cz 

 

 

25.5. sobota 18:15 Není mše sv. Pouť Rakousko. 

26.5.  6. neděle 

velikonoční 
10:30 Den modliteb 

za pronásledo- 

vané křesťany 

Za rodinu Teichmannovu, Vavrečkovu a 

Nejezchlebovu, za duše v očistci a živou 

rodinu. 

30.5. čtvrtek 18:15 Slavnost 

Nanebevstou- 

pení Páně 

 

31.5. pátek 18:15 Svátek 

Navštívení 

Panny Marie 

Za rodinu Chorvátikovu, Malinovskou, 

Kočí, Štěpánovu, Sopkovu, Vaňkovu a 

zemřelé sousedy. 

1.6. sobota 18:15  Za Emilii Vaňkovou, manžela a rodiče, za 

Antonii Vaňkovou, bratra, švagry a rodiče, 

za Marii Horsinkovou a manžela, za Marii 

Vorlickou, za zemřelé rodiny a vyprošení 

Boží milosti pro živé rodiny. 

2.6. 7. neděle 

velikonoční 
10:30 Den modliteb 

za sdělovací 

prostředky 

Za Zdeňku Starečkovou, manžela Jana, dva 

syny – Antonína a Miroslava, rodiče z obou 

stran, další drahé zemřelé a ochranu Panny 

Marie pro živé rodiny. 
 

                      Příležitost ke svátosti smíření: vždy přede mší svatou, jinak po domluvě.  
 


