Slavnost KŘTU PÁNĚ
13. 1. – 19. 1. AD 2019
Úmysly mší svatých na tento týden:
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Památka sv. Antonína, opata
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

7.30 Na poděkování za přijatá dobrodiní, dary Ducha svatého, Boží pomoc a ochranu P. Marie pro živou rodinu
9.00 Za + Františka Macháče, + rodiče z obou stran, + sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu
15.00 Za + Josefa Trochtu, + syna Pavla, + rodiče z obou stran, na poděkování P. Bohu za dožití 80.let života,
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
7.30 Za + Jana a Stanislava Zvoníčkovy, + rodiče z obou stran a živou rodinu
17.00 Za + Annu a Josefa Bařinkovy, ochranu a Boží požehnání pro živou rodinu
17.00 Za + Jiřího Kostku
17.00 Za + Annu Zavoralovou, + manžela, duše v očistci a živou rodinu
17.00 Za + Ladislava Kroupu, jeho + rodiče, +sourozence a duše v očistci
7.30 Za + Josefa Jahodu, jeho + otce Stanislava a Bož ochranu pro živou rodinu

• Dnešním svátkem Křtu Páně končí vánoční doba a začíná první část liturgického mezidobí, které
bude trvat do úterý 5. března před popeleční středou.
• Dnes odpoledne v 15.00 hod srdečně zveme na Fatimskou pobožnost. Hrubá mše svatá již
nebude.
• Příští neděli ve 14.30 hod zveme na Novoroční koncert žáků a učitelů ZUŠ z Brumova.
• Od 18. ledna do 25. ledna budeme prožívat „Týden modliteb za jednotu křesťanů.“. Pamatujme
v modlitbě na tento úmysl, aby byla jedna církev a jeden pastýř.
• V sobotu 2. února vypraví Centrum pro rodinu autobusy na Hromniční pouť matek do Šternberka.
Matky ať se hlásí do 25. ledna u paní Pavly Naňákové.
• Drazí manželé všech věkových kategorií, milí snoubenci! Mateřské centrum Malenka ve spolupráci
s farností Brumov, si Vás již tradičně v únoru dovoluje pozvat na Valentýnský večer, který se
uskuteční v pátek 15. 2. 2019. Začátek bude v našem kostele v 17.00 mší svatou s obnovou
manželských slibů. Pokračovat budeme společnou večeří a posezením v pizzerii Gusto na náměstí
pro předem přihlášené zájemce. Letos nabízíme také hlídání dětí v Malence po dobu celého
večera, děti je nutno předem přihlásit a můžete je přivádět na hlídání od 16.45 hod., poplatek za
rodinu je 50,- Kč. Z důvodu zajištění večeře, prosíme, aby se zájemci závazně přihlašovali
v sakristii nebo v Malence nejpozději do pátku 11.2.2019. Cena pro manželský pár je 500,- Kč.
Přijďte strávit čas spolu, těšíme se na vás!
• V pondělí ve 14.30 hod bude pohřeb paní Františky Skácelové z Brumova a v úterý také ve 14.30
hod. bude pohřeb paní Libuše Kostkové ze Sidonie. Prosme v modlitbě za naše zemřelé:
Odpočinutí věčné dej jim Pane…

