
 

3. neděle velikonoční 
 

1. 5. - 7. 5. AD 2022 
 

Liturgický kalendář: 

Pondělí - Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 

Úterý  - Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

Pátek  - Památka sv. Jana Sankandra, kněze a mučedníka 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
1 NE 

 
7.30 

 
9.00 

 
10.30 

Za + Bohumila Surého (30.výročí), + manželku Františku, + rodinu Novákovu, duše v očistci, Boží 
požehnání pro celou živou rodinu 
Za + Josefa Strnku ( nedožitých 80 let ), + manželku Františku, rodiče z obou stran, + snachu a Boží 
požehnání pro živou rodinu 
Za farníky 

2 PO 7.30 Za + rodiče Anežku a Františka Bartozelovy, + sourozence, + dcery Mařenku a Anežku, duše v očistci 
a Boží požehnání pro živou rodinu 

3 ÚT  18.00 Poděkování Pánu Bohu za dožití 60 let života a ochranu Panny Marie do dalších let 

4 ST 18.00 Za + manžela Jana, + rodiče Josefa a Františku Šenkeříkovy, + Františka a Rozalii Jelínkovy, + děti, 
Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu 

5 ČT 18.00 Za + rodiče Josefa a Elenu Macháčovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

6 PÁ   7.30  
18.00 

Za nemocné 
Za + rodiče Naňákovy, syna, dceru, zetě, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

7 SO 7.30 Za živé a + členy živého růžence  

 

• Začíná měsíc květen – máj, který je nejkrásnější v roce. Je to měsíc Panny Marie. Po celý máj 
uctíváme v našich kostelích blahoslavenou Marii vždy Pannu, při májových pobožnostech. Ona nikdy 
nestrhuje pozornost na sebe, ale vždy nás směřuje ke Kristu Pánu. V Káni galilejské říká: „Cokoliv 
vám řekne, udělejte.“ Májové pobožnosti budou každý den po mši svaté. V pátky zveme děti na dětské 
májové a v neděli 8. května na rodinnou májovou u kapličky sv. Anny. Začátek bude ve 14.00 hod. Pro 
děti bude přichystané překvapení. 

• Tento týden je první pátek v měsíci. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek a v pátek od 9.00 hod. 

• Ve čtvrtek v 18.45 hod bude setkání rodičů dětí, které se připravují k 1.sv. přijímání. Účast jednoho 
z rodičů je povinná. 

• V pátek v 19.00 hod bude další katecheze pro biřmovance. 

• V sobotu v 18.00 hod v kostele se budeme modlit za nenarozené děti a rodiny. 

• V sobotu 14.května od 9.00 hod se uskuteční duchovní obnova pro děti, které se připravují k 1.sv. 
přijímání. 

• Farnost Brumov a rodinné a mateřské centrem Malenka plánuje na neděli 15. května na brumovském 
hradě „Den pro rodinu“. V rámci tohoto dne bude také probíhat soutěž „Rodina má talent“. Do této 
soutěže se mohou přihlašovat rodiny, které se neostýchají a nacvičí společně písničku, kterou pak na 
hradě předvedou. Přihlašovat se můžete u o. Richarda. 

• Ve dnech 20.-22.května se v Polsku u hrobu našeho zakladatele v Goře Kalvarii uskuteční setkání 
mladých tzv. MARIANKI. Zájemci z řad mladých (od 8.třídy) hlaste se v zákristii. Cena 600,-Kč. 

 


