
 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
30. 5. - 5. 6. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Svátek Navštívení Panny Marie  

Úterý  - Památka sv. Justína, mučedníka 

Čtvrtek  - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 

Sobota  - Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
30 NE 7.30 

9.00 
10.30 

Za + rodinu Macků a Obadalovu, za duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + Oldřicha Škrabala, + bratra Milana, + rodiče z obou stran a živou rodinu 
Za farníky 

31 PO 7.30 Za + Marii a Josefa Šantovy, + rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu 

1 ÚT  18.00 Za + Karla a Boženu Janáčovy, + Vincence Peška, za živou a + rodinu 

2 ST 18.00 Za + Marii Juřicovou, + manžela, + rodinu Pavlůskovu, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie pro živou rodinu  

3 ČT  7.30 
18.00 

Za farnost 
Za + rodiče Zajačkovy, jejich + rodiče a sourozence z obou stran, Boží požehnání a dar zdraví pro 
celou rodinu Zajačkovu a Macháčovu 

4 PÁ 7.30 
18.00 

Za nemocné z farnosti 
Na poděkování Pánu Bohu za dožití 90 let pí. Horákové 

5  SO 7.30 Za + P. Stanislava Malińského MIC k nedožitým 90. narozeninám 
 

• Ve čtvrtek na Slavnost Těla a Krve Páně budou dvě mše svaté, ráno v 7.30 hod a večer v 18.00 hod. 

• Tento týden bude první pátek v měsíci, nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek a v pátek od 9.00 hod. 

• Příští neděli po mši svaté v 10.00 hod průvodem Božího Těla na náměstní ke 4 oltářům budeme 
vyprošovat požehnání pro celé naše město. Budou slouženy jenom dvě mše svaté v 7.30 a 10.00 hod. 
Srdečně prosíme o dovezení břízek, připravení oltáříků. Dále zveme muzikanty, sbor, družičky, které 
budou sypat kytičky před Nejsvětější Svátosti a naše hasiče o organizaci dopravy. 

• Sbírka z minulé neděle na církevní školy v diecézi činila 24.137,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh 
zaplať. Také Pán Bůh zaplať nejmenované rodině za dar na kostel ve výši 5.000,-Kč. 

• 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.  

• 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. Přihlášky odevzdejte o. Richardovi do konce července.     

• Letošní pouť na Sv. Hostýn se uskuteční ve dnech 23.-25. července. Přihlašovat se můžete do neděle 
27. června u p. Stanislava Strnada. Bližší informace v červnovém čísle farního měsíčníku.  

• V sobotu hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele ve Valašských Kloboukách Antonín Janáč 
a Lenka Hořáková oba bydlící v Brumově-Bylnici. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by 
bránila k právoplatnému uzavření svátosti manželství, ať to oznámí na faře. 


