25. neděle v mezidobí
23. 9. – 29. 9. AD 2018
Liturgický kalendář:
Čtvrtek
Pátek
Sobota

– Památka sv. Vincence z Paula, kněze
– Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
– Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Úmysly mší svatých na tento týden:
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Za + rodiče Macháčovy, dva + syny, + dceru, + zetě, + vnuka, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Macháčovy, jejich + dceru, zetě, + rodiče Vašíčkovy a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Dantis
Za + Josefa Lukaštíka (2. výročí), + rodiče Lukaštíkovy, + dceru, zetě, + babičku Albínu, + rodiče Novákovy a Boží
požehnání pro živou rodinu
Dantis
Za + manžela Vojtěcha Zvoníčka, +z rodiny z obou stran, Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu
Za + Františku a Václava Divošovy, + syna a 3 + zetě, pomoc Boží a ochranu P. Marie pro živou rodinu
Za + Andělu a Václava Lysákovy, + děti a duše v očistci
Za živé a + Václavy z farnosti
Na poděkování P. Bohu za dožiti 95 let Anny a živou rodinu

• Zítra po ranní mši svaté bude generální úklid kostela před hody. Prosím obětavé ženy a muže o pomoc.
• Také zítra v 18.00 hod. bude setkání ekonomické rady farnosti. Srdečně zvu.
• Ve středu bude v naší farnosti Adorační den. Začneme mší svatou v 7.30 hod. Rozpis adorací pro
společenství najdete na dveřích kostela a na nástěnce. Adoraci ukončíme v 17.45 hod. modlitbou litanii
k Božskému srdci a požehnáním pro celou farnost. V 18 hod. bude mše svatá.
• V pátek budou v naší farnosti hody. Budou slouženy dvě mše svaté, a to v 7.30 hod. a 10.00 hod.
Kazatelem bude otec Tomáš Káňa. Srdečně zvu sbor a muzikanty. Hodová sbírka bude určená na opravy
našeho kostela. Srdečně vás všechny zveme.
Odpoledne ve 13.30 hod. vás zveme na Svatováclavské slavnosti na náměstí, které připravilo Město
Brumov-Bylnice.
• Příští neděli budou svaté křty. Ponaučení rodičů a kmotrů bude ve čtvrtek v 19.30 hod. na faře.
• Děkujeme Ludmilám za dar na kostel ve výši 3100,-Kč. Také děkujeme mužům, kteří obnovili křížovou
cestu v Bylnici a panu Jedličku za darování barvy.
• Tento rok značné v naši farnosti příprava na přijetí svatosti biřmování. Přihlášky si můžete vyzvednout
v sakristii. Dolní věková hranice pro kandidáty je dovršených 17 let k 1.11.2018. Povzbuzuji i ty z vás, kteří
jste dospělí, anebo starší, ale z různých důvodu jste tuto svátost nepřijali, abyste se také přihlásili. Pro vás
bude připravena zvláštní skupinka. Biřmování bude na podzim roku 2019. Přihlášky odevzdejte o.
Richardovi do 23. září.
První organizační setkání biřmovanců bude v sobotu 29.9. v 17.00 hod v kostele.

