26. neděle v mezidobí
30. 9. – 6. 10. AD 2018
Liturgický kalendář:
Pondělí
Úterý

– Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
– Památka sv. andělů strážných

Úmysly mší svatých na tento týden:
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7.30 Za + Františka Tulpu, + rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
9.00 Za + rodinu Pacíkovu, Hoškovu s poděkováním za 60. let života, pomoc a ochranu P. Marie pro celou živou
rodinu
10.30 Za farníky
7.30 Dantis
17.00 Za + Josefa a Františku Kostkovy, + Jožinka, + děti a živou rodinu
17.00 Za + Stanislava Lysáka, jeho + otce a ochranu P. Marie pro živou rodinu
17.00 Za + manžela, jeho + sourozence, + rodiče z obou stran, duše v očistci, pomoc a ochranu Boží pro živou
rodinu
7.30 Za živé a + členy živého růžence
17.00 Za + Václava Nováka, jeho + manželku Annu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
7.30 Za + Robina Beňo, dar zdraví a Boži požehnání pro živou rodinu

• Začíná měsíc modlitby svatého růžence. Zvu děti na modlitbu růžence v úterý a pátek před mši
svatou v 16.25 hod.. Děti, které budou poctivě chodit a modlit se růženec, čeká milé překvapení.
• Od úterý večerní mše svaté budou v 17.00 hod. a také v Sidonii v sobotu bude mše svatá v 17.00
hod.
• V pondělí Rozhovory o víře ve stacionáři nebudou.
• Tento týden je první pátek v měsíci. Všechny nemocné o. Richard budu navštěvovat ve čtvrtek a
v pátek od 8.30. hod.
• Děkujeme všem za účast při středeční adoraci, obětavým ženám a mužům za hodový úklid kostela
a kolem kostela. Dále děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přispěli k oslavě sv. Václava.
• V sobotu 11.00 hod. hodlají uzavřít svátost manželství ve farním kostele v Brumově-Bylnici
Jan Cícha bydlící ve Všechovicích a Nikola Kaláčová bydlící v Brumově. Kdo by věděl o nějaké
závažné překážce, která by bránila k pravoplatnému uzavření svatosti manželství, ať to oznámí na
faře.

