22. neděle v mezidobí
28. 8. - 3. 9. AD 2022
Liturgický kalendář:
Pondělí
Sobota

-

Památka umučení sv. Jana Křtitele
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Úmysly mší svatých na tento týden:
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Za + Petra a Anežku Kománkovy a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + manžela Pavla Floreše (1.výročí), + rodiče Andrýskovy, + Františku Florešovou a duše v čistci
Za farníky
Za + rodiče Aloise a Věru Naňákovy, Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dar víry pro celou rodinu
Za + Miroslava a Zdeňku Dostálovy, + rodiče a + sourozence
Za + rodiče Františka a Annu Ptáčkovy, jejich + syna Rostislava, duše v očistci, Boží požehnání a
ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
Za děti, mládež a učitelé, s prosbou o dary Ducha Svatého
Za nemocné
Za + Marii Strnadovou (1.výročí), + manžela, + syna Ivana a živou rodinu
Za živé a + členy živého růžence

Dnešní sbírka je na opravy kněžských hrobu. Srdečné Pán Bůh zaplať.
Skauti z Brumova-Bylnice srdečně zvou dnes na brumovský hrad na tradiční „Pohádkový hrad“.
Začátek bude ve 13.00 hod.
Ve čtvrtek v 18.00 hod. bude mše svatá na zahájení školního a katechetického roku. Srdečně
zveme všechny děti, studenty a učitele. Prvňáci ať si donesou aktovky, které posvětíme.
Tento týden je první pátek v měsíci, nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek a pátek od 9.00 hod.
Příští neděli budeme slavit na hrubé mši svaté dožínky. Poděkujeme Bohu za úrodu v letošním
roce. Srdečně zvu všechny zemědělce, zahrádkáře a včelaře.
Denní stacionář v Brumově-Bylnici zve na poutní zájezd do Rájecké Lesné na Slovensku v úterý
30. srpna 2022. Odjezd v 7.00 hod. od obuví Tarabus v Bylnici.
V sobotu hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele v Brumově-Bylnici Přemysl Ovesný
z Vysokého Pole a Klára Miklasová z Brumova-Bylnice. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce,
která by bránila k právoplatnému uzavření svátosti manželství, ať to oznámí na faře.

