Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
12. 4. – 18. 4. AD 2020
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Za + Josefa Polácha (2O. výr. úmrtí), + rodiče a sourozence, ochranu a Boží pomoc pro celou živou rodinu
Za + rodiče Ptáčkovy, 2 + dcery a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Zdenku a Ludvíka Smolíkovy, jejich + syna Karla, + Marii a Jarolíma Machalovy a duše v očistci
Na poděkovaní P. Bohu za dožití 40 let Pavly, dar zdraví a Boží ochranu do dalších let
Za + rodiče z obou stran, za živou a + rodinu Bařinkovu, Antošovu a duše v očistci
Za + rodiče Macháčovy, 2 + syny, + dceru, + zetě, + vnuka, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Andělu a Petra Křekovy, + rodiče Naništovy, Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Bačo, + rodiče Bačovy, Holbovy, bratra Jiřího, ochranu a Boží pomoc pro živou rodinu
Za nemocné

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 Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ.
Zítra na Velikonoční pondělí budou slouženy dvě mše svaté, a to ráno v 7.30 hod a v 9.00 hod.
Fatimská pobožnost již nebude.
Příští neděli budeme prožívat Slavnost Božího milosrdenství. Od Velkého pátku se modlíme
novénu k Božímu milosrdenství před touto slavností.
Pochod pro život a rodinu v Praze se letos neuskuteční.
Drazí farníci,
k velikonočním svátkům vám přejeme opravdovou velikonoční radost z Krista, vítězství nad
smrtí, nad strachem, koronavirem a z jeho vítězství v nás. Vaši kněží Mariáni.

