17. neděli v mezidobí
26. 7. – 1. 8. AD 2020
Liturgický kalendář:
Pondělí
Středa
Pátek
Sobota

-

Památka sv. Gorazda a druhů
Památka sv. Marty
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa

Úmysly mší svatých na tento týden:
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7.30 Za + rodiče Marii a Antonína Ovesné, + rodiče Kristýnu a Františka Švachovy, + vnuka Josefa
Floreše, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
9.00 Za + manžele Struškovy, Hořákovy, + rodiče Lysákovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
15.00 Za Anny
7.30 Dantis
18.00 Za + rodiče Krajíčkovy, + syna, zetě, prarodiče z obou stran, duše v očistci, Boží požehnání a
ochranu P. Marie pro živou rodinu
7.30 Dantis
18:00 Za + manžela, 2 + syny, + rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
18:00 Za + Miroslava Bartošáka, + rodiče Chromáčkovy a Bartošákovy, kmotry Miklasovi a Boží ochranu a
Panny Marie pro živou rodinu.
7.30 Za + maminku Marii Šerou (1.výročí), manžela Jaroslava a Boží požehnání pro živou rodinu

Dnes slavíme svátek sv. Anny. Mše svaté budou v kostele ráno v 7.30 hod. a v 9.00 hod. a
odpoledne v 15.00 hod bude mše svatá u kapličky sv. Anny.
Také dnes se koná sbírka na opravy. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
V úterý v 15.00 hod. bude pohřeb zemřelé paní Marie Švachové z Brumova. Prosme
v modlitbě za zemřelou: Odpočinutí věčné dej jí o Pane….
Připomínám, že v době prázdnin jsou mše svaté ve středu ráno v 7.30 hod.
V sobotu v 11.00 hod. hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele v BrumověBylnici Daniel Mana bydlící v Brumově a Iveta Běloňová bydlící v Drnovicích. Kdo by věděl
o nějaké závažné překážce, která by bránila k právoplatnému uzavření svátosti manželství,
ať to oznámí na faře.

