
 

11. neděle v mezidobí 
13. 6. - 19. 6. AD 2021 

 
 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
13 NE 

 
7.30 

 
9.00 

15.00 

Za + syna Josefa Floreše, + prarodiče Florešovy a Ovesné, poděkování za dožití    70 let, dar zdraví a 
Boží požehnání pro celou živou rodinu 
Za + rodiče Lysáčkovy, Řehákovy, duše v očistci a živou rodinu 
Za farníky 

14 PO 7.30 Na poděkování za 60 let života 

15 ÚT  18.00 Za + Věrku Strnkovou, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu 

16 ST 18.00  Za + Annu a Josefa Vančuříkovy, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou 
rodinu 

17 ČT 18.00  Za + rodiče Emílii a Jaroslava Vaňkovy, + rodiče Hořákovy, Boží požehnání a ochranu Panny Marie 
pro celou živou rodinu 

18 PÁ 18.00 Za + Marii a Aloise Kolínkovy, + dceru Marii, + zetě Jozefa, duše v očistci a Boží požehnání pro celou 
živou rodinu 

19 SO 7.30 Za + Aloise Miklase, + rodiče, + sourozence a živou rodinu 
 

• Dnes v 15.00 hod. bude Fatimská pobožnost. Kazatelem bude o. Roman Janáč z Podolinca. 
Hrubá mše svatá již nebude. 

• Ve čtvrtek v 19.00 hod bude v orlovně setkání pastorační rady. 

• V sobotu v 18.00 hod budou chvály.  

• Farnost Brumov ve spolupráci s rodinným a mateřským centrem Malenka srdečně zvou příští 
neděli na brumovský hrad na „Den pro rodinu“. Přijďte prožít zábavné odpoledne plné her 
a pohody pro rodiče s dětmi. 

• 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 11 hod hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele ve Štítné nad Vláří Jiří 
Machara bydlící v Popově a Klára Vaculíková bydlící v Brumově-Bylnici. Kdo by věděl o nějaké 
závažné překážce, která by bránila k právoplatnému uzavření svátosti manželství, ať to oznámí 
na faře. 

• Upřímné Pán Bůh zaplať za důstojný průběh slavnosti Božího Těla. Děkujeme za připravení 
oltářů, muzikantům, sboru, varhanicím, ministrantům, hasičům, za zajištění břízek, družičkám a 
všem za krásnou účast.     
 
                                                                                                                            


