24. neděle v mezidobí
11. 9. - 17. 9. AD 2022
Liturgický kalendář:
Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

-

Památka Jména Panny Marie
Svátek Povýšení svatého kříže
Památka Panny Marie Bolestné
Památka sv. Ludmily

Úmysly mší svatých na tento týden:
11 NE

12 PO
13 ÚT
14 ST
15 ČT
16 PÁ
17 SO

•
•

•
•
•
•
•
•

7.30 Za živé a + Marie z farnosti
9.00 Za + manžela Jana Častulíka, dvoje + rodiče, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
10.30 Za farníky
7.30 Za + Emílii a Vojtěcha Miklasovi, + Marii a Josefa Šantovi, + rodiče a živou rodinu
16.00 Za + Josefa Nováka, + vnuka, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
7.30 Za mír a pokoj na Ukrajině
18.00 Za + manžela Oldřicha Louckého (1.výr.), + dceru Martinu, + zetě Vladimíra, + rodiče z obou stran a
Boží požehnání pro živou rodinu
18.00 Za + Františku a Jarolíma Solařovy a Boží požehnání pro živou rodinu
18.00 Za živé a + Ludmily z farnosti
7.30 Za + Annu a Ladislava Lysákovy, + rodiče Lysákovy a Rezkovy, 8 + sourozenců, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu

V úterý v 16.00 hod bude Fatimská pobožnost. Hlavním kazatelem bude o. Ondřej Horáček.
Ve středu na svátek Povýšení svatého kříže z rozhodnutí rady evropských biskupských konferencí
na celém kontinentu se bude konat adorace. V našem kostele adorace začne po ranní mši
svaté v 8.00 hod a ukončená bude před večerní mší svatou. Vzadu kostela se můžete zapisovat
do adorační služby, aby kostel nezůstal prázdný. Ať nás eucharistický Kristus naplní svým
pokojem, ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpění a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění
srdce, aby mohl opět zavládnout mír.
V sobotu se uskuteční na Velehradě pouť děkanátu Val. Klobouky za obnovu rodin a duchovní
povolání, hlavním celebrantem bude o. biskup Josef Nuzík. Naše farnost má na starosti přípravu
liturgie mše svaté. Přihlašovat se můžete v sakristii.
Srdečně zveme na setkání nové manželské páry, které by chtěly chodit do společenství manželů.
Sejdeme se příští neděli v 15.30 hod. na farní zahradě.
Srdečně zveme na „Katecheze dobrého Pastýře“, které jsou určené pro děti od 3 do 6 let.
Katecheze budou probíhat v pondělí a ve středu od 16.00 hod. v prostorách nad Malenkou. Své
děti můžete přihlašovat v sakristii.
V sobotu hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele ve Valašských Kloboukách Erik
Figar z Brumova-Bylnice a Barbora Bělašková z Tichova. Kdo by věděl o nějaké závažné
překážce, která by bránila k právoplatnému uzavření svátosti manželství, ať to oznámí na faře.
Děkujeme všem, kteří přispěli minulou neděli k důstojnému průběhu dožínek. Všem zemědělcům,
zahrádkářům, sadařům, včelařům ať Pán žehná v jejich náročné a záslužné práci.
V pondělí v 15.00 hod bude pohřeb zemřelé paní Marie Janáčové z Brumova. Prosme v modlitbě
za naši zemřelou sestru: Odpočinutí věčné dej jí ó Pane…

