
 

7. neděle velikonoční 
16. 5. - 22. 5. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Úterý  - Svátek sv. Stanislava Papczynského, kněze 

Čtvrtek - Památka sv Klementa Marie Hofbauera, kněze 

 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
16 

 

NE 
 

7.30 
9.00 

 
10.30 

Za + rodiče Marii a Jána Kebískovy ze Sv.Štěpána a Boží ochranu pro živou rodinu 
Za + rodiče Juřicovy, jejich + sourozence, + děti, duše v očistci a Boží požehnání pro celou živou 
rodinu 
Za farníky 

17 PO 7.30  Za živé a + dřívější spolupracovníky a bývalé žáky 

18 ÚT  18.00 Za + Josefa Lysáka, + rodiče Lysákovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

19 ST 18.00 Za + Františka a Marii Florešovy, + Aloise a Emilii Kosovy, + Františku Molitorovou a Boží požehnání 
pro živou rodinu 

20 ČT 18.00 Za + rodiče Martu a Bohumila Miklasovy, + zetě Miloslava a Boží požehnání pro živou rodinu 

21 PÁ 18.00 Za + Stanislava Bačo, + rodiče Kolínkovy a Bačovy, Boží požehnání a ochranu P. Marie pro celou 
živou rodinu 

22 SO 7.30 Za + Mariana Vaňka, + rodiče Vaňkovy a Boží požehnání pro živou rodinu  
 

• Prožíváme krásný měsíc květen, zasvěcený Panně Marii královně máje. Srdečně zveme na Májové 
pobožnosti každý den po mši svaté. 

• V úterý budeme slavit svátek sv. Stanislava Papczynského, zakladatele naší kongregace kněží 
maiánů, prosíme o modlitbu za nás a za nová kněžská a řeholní povolání. 

• Tento týden mají třeťáci náboženství ve škole. 

• Srdečně zvu v sobotu v 19.00 hod na Vigilii Seslání Ducha Svatého. Začneme posvěcením ohně 
před kostelem, dále bude mše sv., chvály, svědectví a ukončíme adorací a svátostným požehnáním. 

• Příští neděli se koná sbírka na církevní školy v diecézi. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

• 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 děkuje všem brigádníkům za pomoc při úklidu dřeva.  

• Společnost Donio vyhlásila dobročinnou sbírku pro pozůstalou rodinu tragicky zesnulého našeho 
rodáka, pana Josefa Bližňáka, dlouholetého ministranta naší farnosti. Informace o sbírce najdete na 
webu farnosti a na webových stránkách nasevalassko.info. 


