
• “Mladí lidovci a mládež děkanátu Uherský Brod Vás srdečně zvou na 

Mladolidovecký církevní Silvestr, který proběhne26.11. od 19:30 na Or-

lovně v Nivnici. Akce je otevřená všem mladým od 15 do 35 let. Můžete 

se těšit na Hospodský kvíz, pizzu, kulečník, just dance, herní konzoli, 

adoraci, možnost svátosti smíření a mnoho dalšího. Více informací na-

leznete na plakátu nebo facebookové události.”  

• DCPR Uh. Brod srdečně zve na:  Církevní silvestr pro rodiny s dětmi. 

Koná se ba faře v Prakšicích 26.11.2022 od 14:00 hodin. Velká hra a akti-

vity pro děti, mše sv., Silvestrovská párty. (informace též na plakátě).  

• Vytváří se nově rozpis skupinek pro úklid kostela. Stávájící zůstá-

vají, ale bude  některé třeba doplnit. Či můžete vytvořit nové skupinky, 

aby jejich počet neubýval.— Přihlaste se v zákristii u paní Dvořákové.  

• V zákristii je možno zakoupit stolní kalendář vydaný Uherskobrod-

ským děkanátem. Cena je 70,- Kč.  

• Další příprava na biřmování bude v sobotu 3. prosince 2022 v 17:00 

hodin v šumickém kostele.   

 • Roráty v letošním adventu budu od 2. listopadu, tj. pondělí prvního 

adventního týdne. Po celý advent budou vždy v pondělí, středu a pá-

tek v 6:00 hodin. Po nich bude následovat snídaně pro děti na pastorač-

ním centru.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŠUMICE a RUDICE 

DEN MÍSTO ČAS ÚMYSL 

  

20.11.2022 

  

34.neděle  

v mezidobí 

Farní  

S b í r k a 

ŠUM  

  

7:30 Za † Josefa Hasoně a 2 rodiče                                                      (498) 

10:30 Za † Kristýnu Jančaříkovu, rodiče Koníčkovy a celou živou 

a † rodinu Krhůtkovu a Jančaříkovu                                             (334)  

14-15 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

RUD  9:00 Za † Miroslava Kostku, †rodiče Kostkovy a Mlčkovy a Boží ochranu 

P. Marie pro živou rodinu  

Pondělí 

21.11.2022  
ŠUM  17:00 Za  †Vojtěcha Žampacha, 2 rodiče,  celou živou a zemřelou rodinu 

a duše v očistci                                                                               (241) )                                                 

Úterý  

22.11.2022     
  

Středa 

23.11.2022 

RUD 15:00 Pobožnost k Božímu milosrdenství 

ŠUM 17:00 Za † Josefa Szymurdu, 2 rodiče a celou živou a † rodinu         (121)  

Čtvrtek   

24.11.2022  RUD 16:00 
Za † Josefa Gabrhela, rodiče Chupíkovy a za celou živou rodinu  



Pátek 

25.11.2022 

ŠUM  

15:00 Pobožnost k Božímu milosrdenství 

17:00 Za †Milana Janču a maminku                                                       (485) 

Sobota 

26.11.2022 

  

  

ŠUM  7:30 
Za † Annu Blahovu, manžela, dceru, zetě a za celou zemřelou  ro-

dinu Haluzovu                                                                              (338)  

27.11.2022 

  

1.  Neděle  

     adventní 

  

  

ŠUM  

7:30  Za  † farníky 

10:30 Za † Boženu Synčákovu, manžela, syna, 2 zetě a 2 rodiče     (65)  

14-15 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

RUD  9:00 

Za  zemřelou Františku Živnéřovu, manžela, syna Rudolfa a celou 

živou rodinu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


