10. neděle v mezidobí
6. 6. - 12. 6. AD 2021
Liturgický kalendář:
Pátek
Sobota

-

Slavnost NEJSTVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

Úmysly mší svatých na tento týden:
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Za + Marii Fojtíkovou, + rodiče z obou stran, + Pavla Lukače a Boží požehnání pro celou rodinu
Za farníky (průvod Božího Těla)
Za živé a + členy živého růžence
Za + Marii a Jana Suré, jejich + rodiče, ochranu a Boží požehnání pro celou živou rodinu
Za + rodiče Dubcovy, jejich + děti
Za + Ludmilu a Stanislava Fojtíkovy, + rodiče z obou stran a Boží požehnání pro celou živou rodinu
Za + Ladislava Dorňáka (1. výročí), + rodiče, rodinu Kostkovu, Pinďákovu, za uzdravení nemocných,
dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
18.00 Za + Anežku a Emila Lorencovy, Boží požehnání, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
7.30 Za Danu Žákovou, + rodinu Poláčíkovu, duše v očistci a obrácení hříšníků

Dnes budou jen dvě mše svaté ráno v 7.30 hod a v 10.00 hod, po které průvodem s nejsvětější svátostí
na náměstní ke 4 oltářům budeme vyprošovat požehnání pro celé naše město.
V pátek na Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova budou slouženy dvě mše svaté, ráno v 7.30 hod a
večer v 18.00 hod.
V pátek po večerní mši svaté bude setkání rodičů dětí, které se připravují k 1. sv. přijímání a v sobotu od
9.00 hod v kostele bude duchovní obnova těchto dětí.
Příští neděli v 15.00 hod. bude Fatimská pobožnost. Kazatelem bude o. Roman Janáč z Podolinca.
Hrubá mše svatá již nebude.
U vchodu do kostela najdete přihlášky do náboženství, které prosím odevzdejte do 20. června
katechetům ve škole, nebo o. Richardovi.
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.
V sobotu v 10.30 hod hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele v Brumově-Bylnici Josef
Pagáč bydlící v Nedašově Lhotě a Vendula Jurčová bydlící v Návojné. Kdo by věděl o nějaké závažné
překážce, která by bránila k právoplatnému uzavření svátosti manželství, ať to oznámí na faře.

