
 

Svátek Uvedení Páně do chrámu 
2. 2. – 8. 2. AD 2020 

 

 
Liturgický kalendář: 
 

Středa - Památka sv. Agáty, panny a mučednice 
Čtvrtek - Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

NE    7.30 

 

9.00 

10.30 

Za + Vojtěcha Rosenberga, + rodiče, 3 + bratry, + Vincence Miklase, za duše v očistci a Boží požehnání a ochranu 

P. Marie pro živou rodinu 

Za + rodiče Vincence a Annu Šánkovy, jejich + rodiče a sourozence 

Za farníky 

PO 7.30 Za + rodiče Emilii a Aloise Dohnalovy, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu 

ÚT 17.00 Za + Elišku a Miroslava Beňovy a Boží požehnání pro živou rodinu 

ST  17.00  Za + Františka Macka a syna Františka a dar zdraví a ochranu Panny Marie 

ČT 17.00 Za + Marii Březáčkovou, + manžela Františka, + syna, rodiče, sourozence a duše v očistci 

PÁ 7.30 

17.00 

Za živé a + členy živého růžence 

Za + Jaroslava a Annu Naňákovy (1.výročí), + syna Vratislava (10. výročí), duše v očistci a Boží požehnání pro živou 

rodinu 

SO 7:30  Za +Jana Švacha, + rodiče Švachovy, Křížovy a Boží požehnání pro živou rodinu 

 

• Dnes na hrubé mši svaté bude žehnání a představení dětí třetích tříd, které se připravují k 1.sv. 
přijímání.  

• V pondělí v 9.30 hod bude ve stacionáři povídání p. Tomáše Surého na téma: „Více a méně 
známá poutní místa Polska“. 

• Tento týden je první pátek v měsíci. Všechny nemocné budu navštěvovat v pátek od 9.00 hod. 

• V sobotu v 17.00 hod. srdečně zveme na chvály. 

• Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli na opravy kostela.  

• 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 21. 2. 2020. Začátek bude v našem kostele v 17.00 mší svatou 
s obnovou manželských slibů. Pokračovat budeme společnou večeří a posezením v pizzerii 
Gusto. 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 18.2.2020. Cena pro manželský pár je 600,- Kč. V ceně je zahrnutý přípitek, 
večeře s předkrmem a moučníkem a dárečky pro manžele.  Přijďte strávit čas spolu, těšíme se 
na vás! 

 


