13. neděle v mezidobí
27. 6. - 3. 7. AD 2021
Liturgický kalendář:
Pondělí
Úterý
Středa
Sobota

-

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Svátek Výročí posvěcení katedrály
Svátek sv. Tomáše, apoštola

Úmysly mší svatých na tento týden:
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7.30
9.00
11.00
7. 30
7. 30
18.00
18.00
18.00

Za + rodiče Strnadovy, jejich + děti, ochranu Panny Marie pomocnice křesťanů
Za děti, které přistoupí k prvnímu svaté přijímání
Za farníky
Za + manžela, + rodiny Strapinovy, Šimoníkovy a Boží požehnání pro živou rodinu
Na úmysl dárce
Za živou a + rodinu Vančuříkovu, Ptáčkovu, Bečákovu
Za + manžela, jeho + rodiče, sourozence, + synovce a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Danuši Drcmanovou, + rodiče z obou stran, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu
7.30 Za nemocné z farnosti
18.00 Za + rodiče Chuchmovy, jejich + děti, + rodiče Lysákovy, + syna a zetě
7.30 Za živé a + členy živého růžence

Dnes při mši svaté v 9.00 hod. 33 dětí přistoupí k prvnímu svatému přijímání. Prosíme, abyste
nechali v kostele místa na sezeni pro rodiče a kmotry dětí. Mše svatá hrubá bude v 11.00 hod.
Po celý týden budou děti, které přistoupili k Prvnímu svatému přijímání prožívat tzv. „Bílý týden“.
Zítra v pondělí mše svatá bude večer v 18.00 hod. Ranní mše svatá již nebude.
Děkujeme rodičům za úklid kostela a kolem kostela.
V úterý na Slavnost sv. Petra a Pavla budou dvě mše svaté, a to v ráno 7.30 hod. a večer v 18.00
hod. Na večerní mši sv. zvu děti, mládež, učitele a rodiče. Při mši sv. poděkujeme Bohu za uplynulý
školní a katechetický rok.
Tento týden je první pátek v měsíci, nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek a v pátek od 9.00 hod.
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 bude příští 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.
Všem dárcům, kteří přispěli minulou neděli na potřeby farnosti upřímné Pán Bůh zaplať.
V sobotu v 10.30 hod a hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele v Brumově-Bylnici
Vojtěch Stuchlík bydlící ve Zlíně Kudlově a Helena Káňová bydlící v Brumově a v 12.00 hod.
Rudolf Ritter a Jitka Daniláková oba bydlící v Brumově. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce,
která by bránila k právoplatnému uzavření svátostí manželství, ať to oznámí na faře.
Jménem farnosti a rodinného mateřského centra Malenka upřímné Pán Bůh zaplať všem za pomoc
při organizaci Dne pro rodinu, který jsme prožívali minulou neděli. Děkujeme tatínkům za přípravu
stanovišť, scholkám, zpívajícím rodinám, charitě Val.Klobouky a všem, kteří se zúčastnili.
Tento týden začíná období prázdnin a dovolených, a tak vám přejeme požehnaný čas odpočinku.
Po cele prázdniny středeční mše svaté budou ráno v 7.30 hod.

