
 

2. neděle postní 
13. 3.  - 19. 3. AD 2021 

 

 

Liturgický kalendář: 
 

Sobota - Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
13 NE 

 
7.30 

 
9.00 

15.00 

Za + manžela, + rodiče z obou stran, sourozence, + švagra Jiřího Fialu, duše v očistci, dar zdraví a 
ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
Za + rodiče Vincence a Annu Šánkovy, dvoje + rodiče, + zetě Jaroslava 
Za farníky 

14 PO 17.00 Za mír a pokoj na Ukrajině 

15 ÚT  17.00 Za + manžele Miklasovy, Dolanské, Sikorovy, Skácelovy a jejich děti 

16 ST 17.00 Za + manžela Františka, + bratra Ladislava, + rodiče Staníkovy a Fojtíkovy, duše v očistci, Boží 
požehnání a ochranu pro živou rodinu 

17 ČT 17.00 Za + Josefa Fojtu, + bratra, + rodiče, + rodiče Mišákovy, + děti, snachu a zetě, vnučku a pravnučku, 
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

18 PÁ  17.00 Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, dar zdraví, požehnání a ochranu do dalších let 

19 SO 7.30 
17.00 

Za živé a +Josefy z farnosti 
Za farníky 

 

• Dnes v 15.00 hod bude Fatimská pobožnost. Půl hodiny před mší svatou se budeme modlit 
křížovou cestu. Hrubá mše svatá již nebude. 

• Dnes začíná 24. hodinová adorace ve farnostech děkanátu Valašské Klobouky - Valašsko se 
modlí za mír na Ukrajině. Modlitební štafetu začíná dnes večer farnost Valašské Klobouky a zítra 
v pondělí ji přebíráme v naší farnosti. Z tohoto důvodu mše svatá bude výjimečně v 17.00 hod a po 
ní bude vytavená Nejsvětější svátost oltářní a adorace do úterní mši svaté. Kvůli bezpečnosti 
prosím, abyste se zapisovali po dvou na hodinový rozvrh, který je vzadu kostela. Po nás 
modlitební štafetu přebírá farnost Luhačovice. 

• Ve čtvrtek po večerní mši svaté bude v orlovně setkání s historikem panem Alešem Naňákem na 
téma Střípky z historie farnosti Brumov II. Uslyšíme o výjimečných osobnostech brumovské 
farnosti, o nevšedních událostech, které jsou zaznamenány v historických pramenech. Přednáška 
bude doplněna fotoprojekcí. 

• V sobotu od 14.00 hod v orlovně proběhne postní duchovní obnova, kterou povede o. Emil. Téma 
obnovy Kříž stojí, zatím co svět se zmítá. Ukončení duchovní obnovy bude mší svatou v 17.00 
hod. a chválami. Podrobnější program najdete ve vitrínce. Srdečně zveme. 

• V sobotu bude ranní mše svatá v 7.30 hod obětovaná za živé a zemřelé Josefy z farnosti.  

• Příští neděli v 15.00 hod v kostele v Újezdě bude šesté setkání v rámci projektu Amoris Laetitia. 
Téma: „Láska, která se stává plodnou“. Srdečně zveme všechny rodiny. 

• Srdečně zveme na pobožnosti Křížové cesty, které probíhají v pátek v 16.20 hod. a v neděli ve 
14. 00 hod. Příští neděli Křížovou cestu povedou manželé. 


