23. neděli v mezidobí
6. 9. – 12. 9. AD 2020
Liturgický kalendář:
Úterý
Sobota

-

Svátek Narození Panny Marie
Památka Jména Panny Marie

Úmysly mší svatých na tento týden:
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7.30 Za + manžela Jana Častulíka (2.výročí), dvoje + rodiče, duše v očistci a živou rodinu
Na poděkování za všechny přijaté milosti pro rodinu Červenkovu a Boží požehnání pro živou rodinu
9.00 1. Na poděkováni za letošní úrodu.
10.30 2. A na poděkovaní P. Bohu za 25 let společného života manželů Fritschkových, za živou a + rodinu
z obou stran
7.30 Dantis
18.00 Za + rodiče Stanislava a Ludmilu Hrnčiříkovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
18.00 Za + Josefa Zajačka, jeho + rodiče, sourozence a Boží požehnání pro celou rodinu Macháčovu a
Zajačkovu
18.00 Za + Zdeňku a Miroslava Dostálovy, + sourozence, + rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou
rodinu
18.00 Za + rodiče Kostkovy, jejich + sourozence, vnučku Ivanku a Boží požehnání pro živou rodinu
7.30 Za živé a + Marie

Dnes prožíváme na hrubé mši svaté dožínky.
V pondělí v 9.30 hod bude ve stacionáři mše svatá.
Příští neděli v 15.00 hod. bude fatimská pobožnost, kazatelem bude O. František Ponížil,
kaplan ze Slavičína.
Sbírka z minulé neděle na potřeby kostela činila 41.000,-Kč . Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
V sobotu v 11.00 hod. hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele v BrumověBylnici Ondřej Kořenek bydlící v Drnovicích a Iva Dočárová bydlící v Sidonii a ve 12.30
hod. Dominik Juřica bydlící v Poteči a Adéla Adamušková bydlící v Brumově. Kdo by
věděl o nějakých závažných překážkách, která by bránila k právoplatnému uzavření svátosti
manželství, ať to oznámí na faře.
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 a odevzdat do příští neděle.
Dnes se koná první kolo voleb do pastorační rady farnosti – každý můžete navrhnout 3
kandidáty, o kterých se domníváte, že svou povahou, dobrým životem, aktivní službou a
svými inspirativními vizemi mohou přispět k rozvoji farnosti. Na lístek napište jméno,
příjmení, případně pro upřesnění adresu nebo přezdívku. Do druhého kola volby, které bude
20. září postupuje 12 kandidátů, z nichž zvolíte 6 členů. Pastorační rada je poradním
orgánem faráře v otázkách pastorace. Z poloviny je volena farníky, druhou polovinu bude
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.

