11. neděle v mezidobí
17. 6. – 23. 6. AD 2018
Liturgický kalendář:
Čtvrtek
Neděle

– Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
– Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Úmysly mší svatých na tento týden:
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7.30 1. Za + rodinu Macků, Obadalovu, Rebrovu a Boží požehnání pro živou rodinu
2. Na poděkování P. Bohu za dožití 60.let života Mileny a Zdeny s prosbou o Boží požehnání do dalších let.
9.00 Za + Věrku Strnkovou, (2. výročí úmrtí), dar zdraví a ochranu P. Marie pro živou rodinu
10.00 Za farníky
7.30 Za nemocné z farnosti
18.00 Za + Antonína a Emílii Šimoníkovy, + syna Jiřího, dvoje + rodiče, + rodinu Zimkovu a Boží požehnání pro živou
rodinu
18.00 Za + Josefa a Annu Vančuříkovy, ochranu Boží pro živou rodinu a duše v očistci
18.00 Za + rodiče Lysákovy, +syna, + dceru, + zetě, + Radka Ivaniše, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
18.00 Za + Aloisii Poláchovou, + rodiče Valentovy, Poláchovy, + dva bratry, 3 švagry, duše v očistci, Boží požehnání a
ochranu P. Marie pro živou rodinu
7.30 Za + rodiče Chuchmovy, jejich + děti, + rodiče Lysákovy, + syna, + zetě a duše v očistci

Děkujeme všem za účast na Farním dni, za dary do tomboly, za pomoc při organizaci a za buchty.
Příští neděli budou svaté křty. Ponaučení rodičů a kmotrů bude v pátek v 19.30 hod. na faře.
Také příští neděli bude sbírka na opravy kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
U vchodu do kostela najdete přihlášky do náboženství, které prosím odevzdejte do 20. června katechetům
ve škole, nebo o. Richardovi.
• V sobotu v 10.30 hod. hodlají uzavřít v Brumově církevní manželství Jan Vajďák bydlící ve Zlíně a Martina
Kostková bydlící v Brumově. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila k právoplatnému
uzavření svátosti manželství, ať to oznámí na faře.

