
 

20. neděle v mezidobí 
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

15. 8. - 21. 8. AD 2021 
 

Liturgický kalendář: 
 

Pátek  - Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 

Sobota  - Památka sv. Pia X., papeže 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
15 NE 

 
7.30  

  9.00 
10.30 

Za + z rodiny Krůželovy, Běhunčíkovy, Novákovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + Vojtěcha a Štěpánku Holčákovy, + Miloslava Hermana a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za farníky 

16 PO 7.30  Za + Jana Procházku, jeho + manželku Marcelu a živou rodinu dcery Petry a sestry Marii 

17 ÚT  18.00 Za + rodiče Lysákovy, + děti, + kněze Jarolima, + řádovou sestru Martinu a duše v očistci 

18 ST 7.30  Za + rodiče Josefa a Marii Švachovi a živou rodinu 

19 ČT 18.00 Za + Františka Kostku, zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

20 PÁ 18.00 Za + otce Marka Martišku MIC (3.výročí) 

21 SO 7.30 Za + Josefu Mišákovou, její + dceru Jaroslavu a Boží ochranu pro živou rodinu  
 

 

• Dnes se koná sbírka na potřeby kostela. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

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

• V sobotu hodlají uzavřít církevní manželství v našem farním kostele Adam Macháč a Leona 
Šenkeříková, 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. 

• Denní stacionář v Brumově-Bylnici zve na poutní zájezd na Svatý Hostýn ve čtvrtek 2. září 2021. 
Přihlašovat se můžete osobně ve stacionáři nebo na číslo telefonu 605063239. Odjezd v 7.00 hod. 
od obuví Tarabus v Bylnici.  

• V úterý v 15.00 hod bude pohřeb zemřelého pana Stanislava Růžičky z Brumova. Prosme 
v modlitbě za našeho zemřelého bratra: Odpočinutí věčné dei mu ó Pane… 

 
 
 
 
 


