
 

5. neděle velikonoční 
2. 5. - 8. 5. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

Čtvrtek - Památka sv. Jana Sankandra, kněze a mučedníka 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
2 

 

NE 
 

7.30 
 

9.00 
10.30 

Za + Františka Gbelce, + rodiče Gbelcovy, Lysáčkovy s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a 
ochranu P. Marie pro živou rodinu 
Za + manžela, + rodiče Šabršulovy, Boží požehnání a dar obrácení 
Za farníky 

3 PO 7.30 Za Aničku a Johanku Vaverkovy, + Josefa Dittricha, duše v očistci a nenarozené děti 

4 ÚT  18.00 Za + Jiřinu a Stanislava Bařinkovy, duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou rodinu 

5 ST 18.00 Za + Františka Pinďáka, + rodiče Pinďákovy, Častulíkovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou 
rodinu 

6 ČT 18.00 Za + Stanislava Šenkeříka, + rodiče, duše v očistci, Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu  

7 PÁ   7.30  
18.00 

Za nemocné z naší farnosti 
Za + rodiče, + bratra, + sestru, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu P. Marie pro živou rodinu 

9 SO 7.30 Za + Marii a Jarolíma Šuchmovy, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu 
 

• Dnešní mše svatá v 7.30 hod. bude vysílaná živě přes internetové stránky farnosti. 

• Ve středu v 18.00 hod. bude v orlovně setkání pastorační rady. 

• Tento týden mají třeťáci náboženství ve škole. 

• Tento týden je první pátek v měsíci. Nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek a v pátek od 9.00 hod. 

• V sobotu proběhne akce tour Vyvýšený. Motem je „Ať zazní chvála na tomto místě, je dokonáno!“. 
Setkání je určeno pro mládež, proto zveme všechny mladé. Začneme v 17.00 hod. společnými 
chválami, svědectvím ze života mladých, modlitbou za mladé a v 18.30 hod. bude mše sv. a 
požehnání pro celou naši farnost. Více informací o programu najdete na plakátcích a farních 
stránkách. Odkaz na online stream bude farních stránkách. 

• Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli minulou neděli na křesťanské média.  

• Již nyní zveme na Slavnost seslání Ducha svatého skrze rozjímání Božího slova. Každou neděli u 
vchodu do kostela a v kaplích si můžete pro sebe a blízké vzít brožurku s Božím slovem a pokyny. 
Skrze rozjímání nad Božím slovem můžeme otevřít naše srdce Pánu, aby je naplňoval svým 
Svatým Duchem. 

• Farnost Brumov ve spolupráci s rodinným a mateřským centrem Malenka plánuje na neděli 20. 
června na brumovském hradě „Den pro rodinu“. V rámci tohoto dne bude také probíhat soutěž 
„Zpívá a hraje celá rodina“. Do této soutěže se mohou přihlašovat rodiny, které se neostýchají a 
nacvičí společně písničku, kterou pak na hradě předvedou. Přihlašovat se můžete u o. Richarda do 
konce května. Věříme, že se naše plány uskuteční a budeme moci strávit čas ve společenství rodin. 

• Duchovní správa na Sv. Hostýně zve na druhou dokončovací brigádu, která se bude konat v sobotu 
8.května. Tentokrát zveme i ženy. Zájemci se hlaste u pana Miroslava Ďulíka nebo u o.Richarda. 

• Ve středu v 15.00 hod bude pohřeb zemřelé paní Marie Urbanové z Brumova. Prosme v modlitbě 
za naši zemřelou: Odpočinutí věčné dej jí ó Pane… 


