
 

Slavnost Seslání Ducha Svatého 
5. 6. - 11. 6. AD 2022 

 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Památka Panny Marie, Matky církve  

Čtvrtek - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 

Sobota - Památka sv. Barnabáše, apoštola 

Neděle  - Slavnost Nejsvětější Trojice 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
5 NE 

 
7.30 
9.00 

10.30  

Na poděkování Pánu Bohu za 91 let života, + z rodiny, duše v očistci a Boží požehnání pro živou 
rodinu 
Za + Marii Fojtíkovou, + Pavla Lukáče, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu  
Za farníky 

6 PO 7.30 Za + rodiče Charvátovy, jejich + děti Josefa a Jaroslavu, + zetě Miroslava a Boží požehnání pro živou 
rodinu 

7 ÚT  18.00 Za + Anežku a Emila Lorencovy (25. a 30.výročí), Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou 
rodinu 

8 ST 18.00 Za + Marii a Jana Surých, jejich + rodiče, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

9 ČT 18.00 Za + manžela Františka, + syna, vnuka, + bratra a jeho syna, + rodiče z obou stran, + Boženu, duše 
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

10 PÁ 18.00 Za + Stanislava Bačo, + rodiče Kolínkovy a Bačovy a Boží požehnání pro živou rodinu 

11 SO 7.30 Za + Václava Lysáka a jeho + syna 
 

• Dnešní slavností končí velikonoční doba a začne druhá část liturgického mezidobí. 

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

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

• Příští neděli se uskuteční v rámci ukončení projektu Amoris Laetitia ve Valašských Kloboukách děkanátní 
Den rodin. Začátek bude ve 14.00 hod mší svatou u pastoračního centra a po ní bude doprovodný 
program pro rodiny. 

• U vchodu do kostela najdete přihlášky do náboženství, které prosím odevzdejte do 20. června katechetům 
ve škole, nebo o. Richardovi. 

• Srdečně vás zveme na celodenní pěší pouť z Brumova do Pruského u příležitosti svátku Neposkvrněného 
srdce Panny Marie. Pouť se uskuteční v sobotu 25.června. Podrobnější informace najdete ve vitrínce u 
kostela. 

• Pán Bůh zaplať rodičům dětí, které přistoupili minulou neděli k 1.svatému přijímání za dar na kostel ve výši 
10.000,-Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 


