
 

 

12. neděle v mezidobí 
19. 6. - 25. 6. AD 2022 

 

Liturgický kalendář: 
 

Úterý  - Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 

Čtvrtek  - Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 

Pátek  - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 

Sobota  - Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
19 NE 

 
7.30 

  9.30 
Za + Marii a Josefa Lysákovy z Bylnice, + pravnučku Emičku a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za farníky – Průvod Božího Těla 

20 PO 7.30 Na poděkování za dožití 50 a 60 let života sourozenců Vilímkových, dar zdraví a Boží požehnání do 
dalších let  

21 ÚT  18.00 Za + rodiče Lysákovy, + syna, dceru, vnučku, zetě, + Radka Ivaniše, duše v očistci a Boží požehnání 
pro živou rodinu 

22 ST 18.00 Za + Věrku Strnkovou a Boží požehnání pro živou rodinu 

23 ČT 18.00 Za + Ludmilu a Stanislava Fojtíkovy a Boží ochranu pro živou rodinu 

24 PÁ   7.30 
18.00 

Za + Jana a Stanislava Zvoníčkovi a Boží ochranu pro živou rodinu 
Za + Ladislava Strnada, + vnuka Vojtíška, + rodiče z obou stran a ochranu Panny Marie pro celou 
živou rodinu 

25 SO     7.30 Za + rodiče Emílii a Jaroslava Vaňkovy, + rodiče Hořákovy, Boží požehnání a ochranu Panny Marie 
pro celou živou rodinu 

 

• Dnes budou jen dvě mše svaté ráno v 7.30 hod a v 9.30 hod, po které budeme průvodem s nejsvětější 
svátostí na náměstí ke 4 oltářům vyprošovat požehnání pro celé naše město.  

• V pátek na Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova budou slouženy dvě mše svaté, ráno v 7.30 hod 
a večer v 18.00 hod. 

• Ve čtvrtek po večerní mši svaté bude v orlovně setkání s historikem panem Alešem Naňákem na téma 
Střípky z historie farnosti Brumov III. Uslyšíme o výjimečné osobnosti brumovské farnosti o. 
Balcárkovi, který působil 55 let v naší farnosti a červnu připadá 130 let od jeho narození. 

• V pátek bude po mši svaté v kostele setkání biřmovanců.  

• Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti. Srdečné Pán Bůh zaplať. 

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

• V sobotu se uskuteční celodenní pěší pouť z Brumova do Pruského u příležitosti svátku 
Neposkvrněného srdce Panny Marie. Vyrazíme od kostela v 8.15 hod. Odvoz z Pruského je ve vlastní 
režii.  Podrobnější informace najdete ve vitrínce u kostela. Srdečně zveme. 
 
 
 
 
 
 
 
 


