
11. neděli v mezidobí 
14. 6. – 20. 6. AD 2020 

Liturgický kalendář: 
 

Pátek  - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 
Sobota - Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

NE 

 

7.30 

 

10.00 

 

10.00 

Za +Josefa Polácha (2O.výr.), + rodiče, sourozence, dary Ducha sv. a Boží požehnání pro celou živou 

rodinu 

Za + rodiče Macháčovy, Macků, Šenovské, + sestry Marii a Alenu, duše v očistci a Boží požehnání pro 

živou rodinu 

Za farníky 

PO 7.30 Za + rodiče Bližňákovy, + děti, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

ÚT  18.00 Za + Annu a Josefa Vančuříkovy, + Kamilka Bečáka a Boží požehnání pro živou rodinu 

ST 18.00 Za + rodiče Emílii a Jaroslava Vaňkovy, + rodiče Hořákovy, Boží pomoc a ochranu P. Marie pro živou 

rodinu 

ČT 18.00 Za + Aloisii Poláchovou (5.výročí), + rodiče Valentovy a Poláchovy, 2 + bratry, 4 + švagry, duše v očistci, 

Boží požehnání a dar víry pro živou rodinu 

PÁ 7.30 

18.00 

Za farníky  

Za + Janu a Stanislava Zvoníčka, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

SO 7.30 Za + rodiče Častulíkovy, jejich 2 + děti, + rodiče Struhařovy, + syna a Boží požehnání pro živou rodinu 
 

 

• Dnes na mši svaté v 10.00 hod. průvodem oslavíme Slavnost Božího Těla. Srdečné Pán 
Bůh zaplať všem, kteří připravili oltáře, muzikantům, zpěvákům, ministrantům a družičkám. 

• V úterý v 19.00 hod. bude v kostele setkání rodičů dětí, které se připravují na 1.sv. přijímání 

• V pondělí v 15.00 hod. bude pohřeb zemřelé paní Ludmily Fojtíkové z Bylnice a ve čtvrtek 
bude pohřeb zemřelé paní Františky Vietzeové z Bylnice. Prosme v modlitbě za zemřelé: 
Odpočinutí věčné dej jim o Páně… 

• U vchodu do kostela najdete přihlášky do náboženství, které prosím odevzdejte do 21. 
června katechetům ve škole, nebo o. Richardovi. 

• V sobotu 20. června v 11.00 hod. hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele 
v Brumově-Bylnici Adam Kirschbaum bydlící ve Velkém Týnci a Ivana Lysáková bydlící v 
Bylnici. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila k právoplatnému uzavření 
svátosti manželství, ať to oznámí na faře. 

 

 
 
 
 


