
21. neděli v mezidobí 
23. 8. – 29. 8. AD 2020 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 
Čtvrtek - Památka sv. Moniky 
Pátek  - Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 
Sobota - Památka umučení sv. Jana Křtitele 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

NE 7.30 
   9.00  
10.30 

Za + rodiče Františka a Ludmilu Stuchlíkovy, + syna Jana, + snachu Martu 
Za + rodiče Jelínkovy, jejich + děti, duše v očistci a Boží požehnání pro celou živou rodinu 
Za farníky 

PO 7.30 Dantis 

ÚT  18.00 Za + rodiče Evu a Jána Slobodovy, duše v očistci, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu 

ST 7.30 Za + Františka Faško, + rodiče z obou stran a živou rodinu. 

ČT 18.00 Za + rodiče Kročilovy, + prarodiče z obou stran a duše v očistci 

PÁ 18.00 Za + manžela Václava Ďulíka, syna Václava, švagra Jana, rodiče Fedorkovy a Ďulíkovy, rodinu 
Janáčovu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

SO 7.30 Za + Annu Běhunčíkovou ze Sv. Štěpána (1. výročí), + manžela Josefa a Boží ochranu pro živou 
rodinu 

 

• Připomínám, že v době prázdnin jsou mše svaté ve středu ráno v 7.30 hod. 

• V neděli 6. září budeme na hrubé mši svaté prožívat dožínky. Už dnes srdečně zvu 
zemědělce, zahrádkáře, včelaře a všechny ostatní. 

• Srdečně zvu k využití možnosti absolvování kurzu pro pastorační pomocníky, který se 
uskuteční v našem děkanátu od října 2020 do dubna 2021. Bližší informace najdete ve 
vitrínce. Přihlášky si můžete vyzvednout v zákristii nebo na faře. Kurz bude zahájen 3. října 
v 7.30 hod. mší svatou v děkanském kostele Povýšení sv. Kříže ve Val. Kloboukách. 

• V sobotu v 13.00 hod. hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele ve Valašských 
Kloboukách Vít Matocha a Irena Pavlůsková oba bydlící v Brumově. Kdo by věděl o 
nějaké závažné překážce, která by bránila k právoplatnému uzavření svátosti manželství, ať 
to oznámí na faře. 

• V měsíci září budou volby do nové pastorační rady farnosti. V neděli 6. 9. bude první kolo – 
každý bude moci navrhnout svého kandidáta, o kterém se domnívá, že svou povahou, 
dobrým životem, aktivní službou a svými inspirativními vizemi může přispět k rozvoji 
farnosti. Z navržených kandidátů se vyberou ti, kteří získali nejvíce hlasů (a budou souhlasit 
s kandidaturou). Pastorační rada je poradním orgánem faráře v otázkách pastorace. Z 
poloviny je volena farníky, druhou polovinu může jmenovat farář. Ke stejnému dni, kdy bude 
zvolena pastorační rada bude jmenována ekonomická rada farnosti. Obě rady jsou 
ustanoveny na dobu 4 let. Předsedou obou rad je farář. 

 


