
 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
12. 6. - 18. 6. AD 2022 

 

Liturgický kalendář: 
 

Pondělí - Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 

Čtvrtek  - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
12 ND 

 
7.30 

 
9.00 

 
10.30  

 Za +Josefa Polácha, jeho + rodiče, sourozence, duše v očistci, dary Ducha svatého a Boží požehnání 
pro živou rodinu 
Za + Stanislava Divoše (15.výr.), + za dceru Petru (2.výr.), + rodiče Divošovy, + syna, + rodiče 
Šebákovy, + 3 syny, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
Za farníky 

13 PO 16.00 Dantis 

14 ÚT  18.00 Za + Zdenka a Adélu Mrazíkovy, jejich + rodiče a živé děti s rodinami 

15 ST 18.00 Za + Elišku a Miroslava Beňovy a Boží požehnání pro živou rodinu 

16 ČT   7:30   
18.00 

Za farníky 
Za + rodiče Šeré, + 4 syny, + rodiče Solařovy, jejich + syny a Boží požehnání pro živou rodinu 

17 PÁ 18.00 Za + rodiče Bližňákovy, jejich + 5 dětí, + 3 zetě, + snachu, + 5 vnuků, pomoc o ochranu Boží pro živou 
rodinu 

18 SO 7.30 Na poděkování za všechny přijaté milosti pro rodinu Liškovu, Manišovu, Šebákovu, Esteřákovu a 
Skálovu, s prosbou o Boží požehnání pro živé 

 

• Zítra v pondělí v 16.00 hod bude Fatimská pobožnost. Hlavním kazatelem bude o. Jan Svozilek, kaplan 
z Luhačovic. 

• Ve středu pořádá stacionář Brumov-Bylnice pouť na sv. Hostýn. Odjez autobusu bude v 7.00 hod od Mezu. 

• Ve čtvrtek na Slavnost Těla a Krve Páně budou dvě mše svaté, ráno v 7.30 hod a večer v 18.00 hod. 

• Příští neděli po mši svaté v 9.30 hod průvodem Božího Těla na náměstní ke 4 oltářům budeme vyprošovat 
požehnání pro celé naše město. Budou slouženy jenom dvě mše svaté v 7.30 a 9.30 hod. Srdečně prosíme o 
dovezení břízek, připravení oltáříků. Dále zveme muzikanty, sbor, družičky, které budou sypat kytičky před 
Nejsvětější Svátosti a naše hasiče o organizaci dopravy. 

• 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. Vyrazíme od kostela v 8.15 hod. Odvoz z Pruského 
je ve vlastní režii.  Podrobnější informace najdete ve vitrínce u kostela. 

• Dnes odpoledne se uskuteční v rámci ukončení projektu Amoris Laetitia ve Valašských Kloboukách děkanátní 
Den rodin formou pikniku. Začátek bude ve 14.00 hod mší svatou u pastoračního centra a po ní bude 
doprovodný program pro rodiny. Informace najdete na plakátku ve vitrínce. 

• Rodinné a mateřské centrum Malenka ve spolupráci s Centrem pro rodinu Ostrava srdečně zvou na soubor 
čtyř přednášek, které se uskuteční v červnu, září, říjnu a listopadu. Témata jsou 1.-překážky trvalého vztahu, 
2.-co můžeme udělat pro spokojené manželství, 3.-rodina jako sociální děloha, 4.-co naše děti a vnoučata od 
nás potřebují. Přednášky budou probíhat vždy v pátek od 17.00 hod v kavárně kulturního domu v Brumově-
Bylnici, Cena za celý soubor přednášek je 500,-Kč na osobu. V ceně bude zahrnuto také malé občerstvení. 
Malenka bude zajišťovat hlídání dětí. První přednáška proběhne již tento pátek. Prosíme vás o závazné 
přihlášení v Malence nebo v sakristii. 

• V sobotu hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele v Brumově-Bylnici Jiří Moskal a Lenka 
Nováková oba bydlící v Ostravě. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila k právoplatnému 
uzavření svátosti manželství, ať to oznámí na faře. 


