
24. neděli v mezidobí 
13. 9. – 18. 9. AD 2020 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Svátek Povýšení svatého Kříže 
Úterý  - Památka Panny Marie Bolestné 
Středa  - Památka sv. Ludmily, mučednice 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

NE 
 

7.30 
9.00 

15.00 

Za + Ludmilu Řehákovou, + rodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + Jaroslava Rokytu, jeho + prarodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + rodinu Poláchovu, Valentovu, Kolínkovu, duše v očistci, Boží požehnání a dar víry pro živou 
rodinu 

PO 7.30 Dantis 

ÚT  18.00 Za + Jarolíma Solaře (20.výročí), + rodinu Solařovu a Boží požehnání pro živou rodinu 

ST 18.00 Za živé a + Ludmily 

ČT 18.00 Za + rodiče Josefa a Elenu Macháčovy, + rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží požehnání pro 
živou rodinu 

PÁ 18.00 Za + Annu a Ladislava Lysákovy, + rodiče Lysákovy, Rezkovy, 8 + sourozenců, duše v očistci a Boží 
požehnání pro živou rodinu 

SO 7.30 Za + Václava Holbu a Boží požehnaní pro živou rodinu 
 

• Dnes v 15.00 hod. bude Fatimská pobožnost, hrubá mše svatá v 10.30 hod. nebude. 

• V sobotu v 11.00 hod. hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele v Brumově-
Bylnici František Pospíšil bydlící v Nové Hradečné a Jaroslava Miklasová bydlící 
v Bylnici. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, 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 na kurz pastoračních pomocníků prosím odevzdejte dnes v zákristii nebo 
na faře.  

• Příští neděli proběhne druhé kolo voleb do pastorační rady farnosti. 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. Prosím, nezapomeňte si donést 
tužky. 

• Pán Bůh zaplať všem za účast na dožínkové slavnosti minulou neděli.  
 
 


