
 

 

4. neděle velikonoční 
8. 5. - 14. 5. AD 2022 

 

Liturgický kalendář: 
 

Sobota - Památka sv. Matěje, apoštola 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
8 

 

NE 
 

7.30 
9.00  

10.30 

Na poděkování Pánu Bohu za dožití 75 let života, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za živé a + hasiče z Brumova - Bylnice a Sv. Štěpána 
Za farníky 

9 PO 7.30 Za + Vojtěcha Miklase, jeho + syna Vojtěcha a Boží požehnání pro živou rodinu Miklasovu, Strnadovu, 
Kysáčkovu a Fojtů  

10 ÚT  18.00 Za + Stanislava Lysáka, 2 + syny, vnuka, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu  

11 ST 18.00 Za + Petra Šmotka, + rodinu Jedličkovu a Šmotkovu a Boží požehnání pro živou rodinu 

12 ČT 18.00 Na poděkování za dožití 75 let života Jana, za + rodiče Miklasovy, Vašíčkovy a duše v očistci 

13 PÁ 16.00 Za + rodiče Dorňákovy, dcery, zetě a Boží požehnání pro živou rodinu 

14 SO 7.30 Za + Josefa Lysáka, + rodiče Lysákovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

 

• Dnes se koná sbírka na křesťanské média. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať 

• Dnes odpoledne za příznivého počasí ve 14.00 hod u kapličky sv. Anny bude rodinná májová 
pobožnost s překvapením pro děti. Pokud bude pršet bude májová pobožnost v kostele. 

• V úterý v 9.30 hod bude ve stacionáři mše svatá. 

• V pátek v 16.00 hod bude Fatimská pobožnost. Hlavním kazatelem bude o. děkan Pavel Macura. 

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

• Farnost Brumov a rodinné a mateřské centrum Malenka srdečně zvou rodiny příští neděli na 
brumovský hrad na „Den pro rodinu“. Začátek bude ve 14.00 hod. 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. 

• Příští neděli v 15.00 hod v kostele ve Slavičíně bude osmé setkání v rámci projektu Amoris 
Laetitia. 

• Animátoři děkanátu Valašské Klobouky zvou mládež na sobotu do Štítné nad Vláří na hřiště na 
volejbalový turnaj. Začátek bude v 18.00 hod. 

• Milé maminky, babičky s vašemu dnešnímu svátku upřímné poděkování za vaši lásku a obětavost. 
Ať Pán vám žehná a Panna Marie ochraňuje. 

 
 
 
 
 


