
 

22. neděle v mezidobí 
29. 8. - 4. 9. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Pátek  - Památka Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
29 NE 7.30 

9.00 
 

10.30 

Za + Marii Lysáčkovou, + rodiče Maňákovy, Lysáčkovy a živou rodinu 
Za + Annu (3. výročí) a Františka Ptáčkovy, + syna Rostislava, za duše v očistci, Boží požehnání pro 
novomanžele a celou živou rodinu 
Za farníky 

30 PO 7.30 Za + rodiče Naňákovy, prarodiče Horečné a Peclovy, Boží pomoc, ochranu Panny Marie a dar víry pro 
celou rodinu 

31 ÚT 18.00 Za + z rodiny Strnkovy a Matúšů, duše v očistci a Boží požehnání pro celou živou rodinu 

1 ST 18.00 Za dary Ducha sv. pro děti, studenty a učitele 

2 ČT 18.00 Za + Aloise Strnku, + rodiče Fojtíkovy, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

3 

 

PÁ 7.30 
18.00 

Za nemocné z farnosti 
Za + Ladislava a Aloisii Beňo, duše v očistci a Boží požehnání pro celou živou rodinu 

4 SO 7.30 Za živé a + členy živého růžence 
 

 

• Ve středu v 18.00 hod. bude mše svatá na zahájení školního a katechetického roku. Srdečně zveme 
všechny děti, studenty a učitele. Prvňáci ať si donesou aktovky, které posvětíme. 

• Tento týden je první pátek v měsíci, nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek a pátek od 9.00 hodiny. 

• Příští neděli budeme slavit na hrubé mši svaté dožínky. Poděkujeme Bohu za úrodu v letošním roce. 
Srdečně zvu všechny zemědělce, zahrádkáře a včelaře. 

• V sobotu hodlají uzavřít církevní manželství ve filiálním kostele v Lačnově Michal Bánovský 
z Brumova-Bylnice a Lenka Talafová z Valašských Klobouk. 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 tento týden ve čtvrtek. 
Přihlašovat se můžete osobně ve stacionáři nebo na číslo telefonu 605063239. Odjezd v 7.00 hod. 
od obchodu Tarabus v Bylnici.  

• V pátek a sobotu ve Val. Kloboukách se uskuteční konference Poslaný. Podrobnější program a 
možnost přihlašování najděte na plakátcích ve vitrínkách před kostelem a u fary.     

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

 
 
 

 
 
 
 


