
 

21. neděle v mezidobí 
22. 8. - 28. 8. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Úterý  - Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

Pátek  - Památka sv. Moniky 

Sobota  - Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
22 NE 7.30 

   
9.00 

10.30 

Za + Josefa Lysáčka, + syna Václava, + rodiče z obou stran, všechny + příbuzné, duše v očistci, Boží 
požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
Za živou a + rodinu Vančuříkovu, Ptáčkovu a Bečákovu 
Za farníky 

23 PO 7.30 Za + Milana a Josefa Miklasovi a duše v očistci 

24 ÚT  18.00 Za + rodiče Františka a Lýdii Pospíšilovy, + syna Františka ze sv. Štěpána, Boží pomoc a dar zdraví 
pro celou živou rodiny 

25 ST 7.30 Na poděkování Panu Bohu za všechny přijaté milosti pro rodinu Liškovu, Manišovu, Šebákovu, 
Esteřákovu a Skálovu 

26 ČT 18.00 Za + Josefa Beňo, + rodiče Beňovy a Boží požehnání pro celou živou rodinu 

27 PÁ 18.00 Za + Josefa Cíchu, + rodiče a strýce Františka 

28 SO 7.30 Za + Václava Lysáka 
 

 

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

• Sbírka z minulé neděle na potřeby kostela činila 42.253 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

• V sobotu hodlají uzavřít církevní manželství v našem farním kostele Josef Mitáš z Brumova-Bylnice 
a Martina Šenkeříková z Nedašova. 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.  

• Skauti z Brumova-Bylnice srdečně zvou příští neděli na brumovský hrad na tradiční „Pohádkový 
hrad“. Začátek bude ve 13.00 hod. 

• Již dnes srdečně zveme na dožínkovou mši, která bude v neděli 5.září 2021 v 10.30 hod. 
 
 
 
 
 


