
 

18. neděle v mezidobí 
1. 8. - 7. 8. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Středa  - Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 

Pátek  - Svátek Proměnění Páně 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
1 NE 

 
7.30   
9.00 

 
10.30 

Za + rodiče Stuchlíkovy, syna Jana, snachu Martu a Bohunku 
Za + Boženu a Jaroslava Miklasovy, + syny Františka a Jaroslava, zetě Josefa a Boží požehnání pro 
živou rodinu 
Za farníky 

2 PO 7.30 Za + rodiče Kročilovy, Divošovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu   

3 ÚT  18.00 Za + Annu Šenkeříkovou a Boží požehnání pro živou rodinu 

4 ST 7.30 Za + Cyrila a Juliánu Macků, + sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu 

5 ČT 18.00 Za + rodiče a prarodiče Mikulajovy, + Stanislava Holbu a Boží požehnání pro živou rodinu 

6 PÁ 7.30 
18.00  

Za nemocné z farnosti 
Za + Emila Dorničáka 

7 SO 7.30 Za živé a + členy živého růžence 
 

 
• Připomínáme, že po celé prázdniny jsou středeční mše svaté ráno v 7.30 hod. 

• Tento týden je první pátek v měsíci, nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek a v pátek od 9.00 hod. 
Mše sváté tento den budou ráno v 7.30 hod a večer v 18.00 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 dnešního dne. 

• V sobotu hodlají uzavřít církevní manželství v našem farním kostele Alois Valčíka a Anna 
Fritschková, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


