
5. neděle postní  
29. 3. – 4. 4. AD 2020 

 
Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

NE 7.30 
9.00 

Na poděkovaní P. Bohu za dožití 50 let Radky, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu 
Za + rodiče Františka a Annu Šebákovy, + bratry Františka, Josefa, Petra a Boží požehnání pro živou rodinu 

PO 7.30 Za + Vojtěcha a Emilii Miklasovy, + Františka Kozubíka a Boží požehnání pro živou rodinu 
ÚT 18.00 Za + rodiče Bližňákovy, 3 + syny, + rodiče Ďulíkovy a živou rodinu 
ST 18.00 Za + rodiče Tománkovy, + syna Stanislava, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu 
ČT 18.00 Za + rodiče Slabíkovy, jejich + syny, duše v očistci, vnitřní uzdravení celé rodiny s prosbou o Boží požehnání 

pro živou rodinu 
PÁ 7.30 

 
18.00 

Za + Vlastu Švachovou, + manžela, + rodiče Švachovy, Struhařovy a Kolínkovy, jejich + děti a Boží požehnání 
pro živou rodinu 
Za + rodiče Boženu a Františka Nevrlkovy, jejich + syna Josefa a Boží požehnání pro živou rodinu 

SO 7.30 Na poděkování P. Bohu za dožití 50 let společného života, Boží pomoc a ochranu P. Marie pro celou rodinu 
 

• Od pátku 13. března nebudou slouženy veřejné bohoslužby. Kněží však budou sloužit 
eucharistickou oběť mše svaté nadále za Boží lid a na určený úmysl, bez účasti veřejnosti 
s možností sledování živě na internetu. Odkaz najdete na farních stránkách 
www.farnostbrumov.cz.  
Farníci, kteří mají v následujících dnech zapsané úmysly mší svatých, ať se ozvou o. 
Richardovi na tel. 605 969 613. 

• Připomínáme, že se mění zimní čas na letní, proto bohoslužby večerní budou začínat v 18.00 
hod. 

• Příští neděli je Květná neděle. Touto nedělí vstoupíme do svatého týdne. 

• Tento týden jsme se v kostele rozloučili se zemřelými sestrami: paní Marií Juřicovou a 
Anežkou Mišákovou z Bylnice. Prosme v modlitbě za naše zemřelé sestry: Odpočinutí 
věčné dej jim o Pane… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


