
 
 

 

6. neděli v mezidobí 
16. 2. – 22. 2. AD 2020 

 
Liturgický kalendář: 
 

Sobota - Svátek Stolce sv. Petra, apoštola 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

NE 

 

7.30 

9.00 

 

10.30 

Za + syna Václava Fojtíka, ochranu a Boží pomoc pro živou rodinu 

Za+ Věrku Slaběňákovu (2.výr. úmrtí), +rodiče Matějíčkovy, + Josefa Orsáka, duše v očistci a Boží požehnání 

pro živou rodinu 

Za farníky 

PO 7.30 Za nemocné 

ÚT  17.00 Za+ Stanislava Dorňáka, dvoje +rodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

ST 17.00 Za + Ladislava Sucháčka, jeho + syna, dvoje + rodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

ČT 17.00 Za+ Karla Svobodu, + 5 sourozenců, + rodiče Svobodovy, Lysákovy, duše v očistci a za + pravnučku a dar 

zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

PÁ 17.00 Za manželé a rodiny z farnosti 

SO 7.30 Za + Petra Krahulce, + rodinu z obou stran a duše v očistci 

 

• V úterý v 9.30 hod bude mše svatá ve stacionáři 

• Příští neděli budou křty. Ponaučení rodičů a kmotrů bude v pátek v 19.00 hod. na faře. 

• Také příští neděli bude sbírka na tzv. Haléř sv. Petra 

• 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. Začneme 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 úterý 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! 

 
 
 
 
 


