4. neděle v mezidobí
3. 2. – 9. 2. AD 2019
Úmysly mší svatých na tento týden:
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Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

7.30 Za + Vojtěcha Rosenberga, + rodiče, tři + bratry, + Vincence Miklase, duše v očistci a Boží požehnání a
ochranu P. Marie pro živou rodinu
9.00 Za + Štěpánku a Vojtěcha Holčákovy, + Miroslava Hermana, Boží požehnání pro živou rodinu
10.30 Za farníky
7.30 Za + rodinu Bačovu, Dvořákovu, Durčíkovu, Pavelkovu a duše v očistci
17.00 Za + Elišku a Miroslava Beňovy a Boží ochranu pro živou rodinu
17.00 Za + Marii Březáčkovou, + manžela Františka, + syna, + rodiče, + sourozence, duše v očistci a Boží požehnání
pro živou rodinu
17.00 Za + Stanislava Vančuříka jeho nedožitých 80let, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
17.00 Za + manžela Ladislava, + syna Martina (1.výročí), + rodiče Lukšíkovy a + dceru Ludmilu a Boží požehnání pro
živou rodinu
7.30 Za nemocné a trpící z farnosti

• V pondělí v 9.30 hod. budou ve stacionáři rozhovory o víře.
• Sbírka z minulé neděle na opravy činila 33 425,-Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať.
• 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. února. 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 8.února. Cena pro manželský pár je 500,- Kč.
Přijďte strávit čas spolu, těšíme se na vás!
• V pondělí 18. března pořádáme zájezd do Nitry na muzikál „Povolání papež“. Odjezd plánujeme
v 15.00 hod. Přihlašujte se u otce Richarda co nejdříve, a to do 10. února. Cena 800,-Kč, při zápisu
záloha 400,-Kč.
• V úterý ve 14.30 hod bude pohřeb paní Aloisie Minářové ze Sidonie. Prosme v modlitbě za naše
zemřelé: Odpočinutí věčné dej jí Pane…

