6. neděle velikonoční
9. 5. - 15. 5. AD 2021
Liturgický kalendář:
Čtvrtek
Pátek

-

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Svátek sv. Matěje, apoštola

Úmysly mší svatých na tento týden:
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Za + rodiče Marii a Jana Častulíkovy, + syna Jana, + dceru Ludmilu a Boží požehnání pro živou rodinu
Za živé a + hasiče z farnosti
Za farníky
Za + Stanislava Vávru a ochranu P. Marie pro živou rodinu
Za + Petra Šmotka, + rodiče Jedličkovy, Šmotkovy a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Josefa a Elenu Macháčovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za živou rodinu Červenkovu
Za + rodinu Lysáčkovu, Juřicovu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Stanislava Jahodu, + syna Josefa, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu

Prožíváme krásný měsíc květen, zasvěcený Panně Marii královně máje. Srdečně zveme na Májové
pobožnosti každý den po mši svaté.
V pondělí bude výjimečně mše svatá již v 7.00 hod, kvůli přerušení elektřiny.
Tento týden mají třeťáci náboženství v kostele.
Ve čtvrtek na Slavnost Nanebevstoupení Páně budou dvě mše svaté, a to v 7.30 hod a v 16.00
hod bude Fatimská pobožnost. Srdečně zveme. Zároveň začíná devítidenní novéna před slavností
Seslání Ducha svatého.
V pátek po mši svaté bude schůzka ministrantů.
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.
V sobotu hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele ve Valašských Kloboukách Marek
Machů bydlící v Brumově-Bylnici a Eva Šerá bydlící ve Valašských Kloboukách. Kdo by věděl o
nějaké závažné překážce, která by bránila k právoplatnému uzavření svátosti manželství, ať to
oznámí na faře.
Všem milým maminkám k dnešnímu svátku děkujeme za jejich lásku a obětavost a přejeme
hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie na každý den.

