Slavnost Seslání Ducha Svatého
23. 5. - 29. 5. AD 2021
Liturgický kalendář:
Pondělí
Středa
Čtvrtek
Neděle

-

Památka Panny Marie, Matky církve
Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněže
Slavnost Nejsvětější Trojice

Úmysly mší svatých na tento týden:
23 NE

24 PO
25 ÚT
26 ST
27 ČT
28 Pá
29 SO

•
•
•
•
•

•
•

7.30 Za + rodiče Františku a Bohumila Surých, + rodinu Novákovu, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu
9.00 Za + Jaroslava a Otilii Zvoničkovy, + rodiče z obou stran, + Matěje Zvonička, duše v očistci, Boží
ochranu a pomoc P. Marie pro živou rodinu
10.30 Za farníky
7.30 Za + Františka a Jarmilu Vilímkovy a Boží ochranu pro živou rodinu
18.00 Za + Petru Sábovou, + babičku, 2 + dědečky, + Mariána Masaře a Boží požehnání pro živou rodinu
18.00 Za + Vladimíra Floreše, + Marii a Josefa Konečíkovy, + snachu Jiřinku, + rodinu Nesázalovu, Boží
pomoc a ochranu P. Marie pro živou rodinu
18.00 Za + a živou rodinu Miklasovu, Vašíčkovu a za duše v očistci
18.00 Za + Annu a Aloise Vaculíkovy, syny Aloise a Stanislava a Boží požehnání pro celou živou rodinu
7.30 Za + strýce Stanislava, jeho + syna Tomáše 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.
Dnes se koná sbírka na církevní školy v diecézi. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Tento týden mají třeťáci náboženství ve škole.
U vchodu do kostela najdete přihlášky do náboženství, které prosím odevzdejte do 20. června
katechetům ve škole, nebo o. Richardovi.
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.
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.
Od září značné v naši farnosti příprava na přijetí svatosti biřmování. Přihlášky si můžete
vyzvednout v sakristii. Dolní věková hranice pro kandidáty je 18 let v roce biřmování, které
pravděpodobně bude na podzim příštího roku. Povzbuzuji i ty z vás, kteří jste dospělí anebo
starší, ale z různých důvodu jste tuto svátost nepřijali, abyste se také přihlásili. Pro vás bude
připravena zvláštní skupinka. Přihlášky odevzdejte o. Richardovi do konce července.

