
 

23. neděle v mezidobí 
5. 9. - 11. 9. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Středa  - Svátek Narození Panny Marie 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
5 NE 

 
7.30 

 
9.00 

10.30 

Za + manžela Jana Častulíka, dvoje + rodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro  
živou rodinu 
Za + Josefa Fojtíka, + sestru Marii, + rodiče Bartošákovy a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za farníky a na poděkovaní za letošní úrodu  

6 PO 7.30 Boží požehnaní pro novomanžele Durčíkovy a za živou a + rodinu 

7 ÚT  18.00 Za + rodiče Žižkovy, Kantnerovy, jejich + děti, vnuka, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

8 ST 18.00 Za + rodiče Josefa a Anežku Strnadovy, + rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží požehnání pro 
živou rodinu 

9 ČT 18.00 Na poděkovaní Pánu Bohu za 20 let společného života manželů Naňákových, + rodiče a živou rodinu 

10 PÁ 18.00 Za + Václava Nováka, + manželku Annu, + zetě Petra, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro 
živou rodinu 

11 SO 7.30  Na poděkování Pánu Bohu za 45 let společného života manželů Blanařových a 50 let manželů 
Kebiskových, za + rodiče a živou rodinu   

 

 

• Dnes na hrubé mši svaté prožíváme dožínky. Děkujeme Bohu za úrodu v letošním roce. Srdečně 
zvu všechny zemědělce, zahrádkáře a včelaře. 

• V úterý po večerní mši svaté bude v orlovně setkání pastorační rady.  

• V pátek po večerní mši svaté bude v kostele setkání těch, kteří se přihlásili na biřmování. 

• V sobotu v 9.00 hod bude v kostele setkání ministrantů. 

• V sobotu v 11.00 hod hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele v Brumově-Bylnici 
Michal Konečný a Barbora Ovesná 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. 

• V pondělí v 15.00 hod bude pohřeb zemřelé paní Marie Strnadové z Bylnice a ve středu v 15.00 
hod bude pohřeb zemřelého pana Františka Dorňáka z Brumova. Prosme v modlitbě za naše 
zemřelé: Odpočinutí věčné dej jim ó Pane… 

• Rádi bychom vás v rámci roku rodiny pozvali na 10-ti měsíční cestu s projektem Amoris Laetitia. 
Vždy v jedné farnosti našeho děkanátu bude od září do června probíhat v neděli setkání pro 
všechny, pro které je rodina důležitou hodnotou a chtějí ji podporovat. Setkání v jednotlivých 
farnostech se budou lišit svými tématy, proto je možné na setkání přijít každý měsíc i do jiné 
farnosti. Můžete se těšit na krátké slovo k tématům z rodinného života, svědectví manželů, 
modlitbu, doprovodnou hudbu i na podněty, se kterými můžete dále pracovat. Začínáme 
ve Štítné v kostele v neděli 19. 9. v 16:00. Více info na plakátu a stránkách Centra pro rodinu 
Valašské Klobouky. Těšíme se na vás. 

• Po roce je možné přispět opět na kněžský seminář darováním trvanlivých potravin. Kdo má 
zájem, může nosit potraviny v pátek 17. září od 9.00 hod do 17.00 hod na faru. Děkujeme. 

 


