Květná neděle
5. 4. – 11. 4. AD 2020
Úmysly mší svatých na tento týden:
NE
PO
ÚT

7.30 Za + Marii a Františka Bělejovy, + rodiče Bělejovy a Hudečkovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
9.00 Za živou a + rodinu Šafrovu, Suchánkovu a Kozlovu
7.30 Za živé a + členy živého růžence

ST
ČT

Za + Annu a Jaroslava Raiznauerovy, + sestru Aničku, + bratra Pavla, + zetě Hynka, + prarodiče Raiznauerovy,
Šuchmovy, + manžele Pavlu a Ladislava Šuchmovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
18.00 Za + Marii Griebaumovu, jejich 4 + děti a Boží požehnání pro živou rodinu
18.00 Zelený čtvrtek

PÁ

18.00 Velký pátek

SO

19.00 Bílá sobota
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Od pátku 13. března nejsou slouženy veřejné bohoslužby. Kněží však slouží 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.
Dnes je Květná neděle. Touto nedělí vstupujeme do svatého týdne. Obřady bez účasti
věřících budou v tyto dny začínat takto:
o Večerní mše svatá na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek začne v 18.00 hod.
o Slavení památky Umučení Páně začneme na Velký pátek v 18.00 hod. Připomínáme, že
Velký pátek je dnem přísného půstu od masa a újmy.
o Obřady Velikonoční vigilie na Bílou sobotu začnou v 19.00 hod.
o Každý den můžete sledovat úvod k liturgii tridua na internetových stránkách www.liturgie.cz,
nebo na www.cirkev.cz.
S ohledem na nouzový stav a po domluvě s vedením města se letos ruší tradiční tragačování.
Pokladničky s postní almužnou, které se odevzdávali na květnou neděli si zatím ponechte
doma, o náhradním termínu odevzdání vám budu informovat.
Farní měsíční na měsíc duben je k dispozici pouze v elektronické podobě na internetových
stránkách farnosti (www.farnostbrumov.cz).
Pochod pro život a rodinu v Praze se letos neuskuteční.
V pátek jsme se v kostele rozloučili se zemřelým panem Pavlem Hořákem z Bylnice.
Prosme v modlitbě za našeho zemřelého bratra: Odpočinutí věčné dej mu o Pane…

