KVĚTNÁ NEDĚLE
28.3. - 3. 4. AD 2021
Úmysly mší svatých na tento týden:
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Za + rodiče Goláňovy, prarodiče Pinďákovy, + rodinu Štajnovu a ochranu Boží pro živou rodinu
Za + Anežku Mišákovou (1. výročí), + manžela, + dceru a živou rodinu
Za farníky
Za + manžele Fialovy a duše v očistci
Za + rodinu Krůtkovu, Sedlačíkovu a Zvoničkovu, duše v očistci a za živou rodinu
Za společenství Projekt ON, za vedení Duchem sv., za činnost a požehnání ve službě
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota

Dnes ve 14.00 hod. bude Křížová cesta, kterou povede malá schola.
Svatá zpověď tento týden bude v úterý od 9.00 do 12.00 hod. Ve středu a ve čtvrtek hodinu před
mší svatou. V úterý mše svatá bude ráno v 7.30 hod.
Dnešní Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. Obřady budou v tyto dny začínat takto:
o Večerní mše svatá na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek začne v 18.00 hod.
V tento den po mši svaté bude možnost tiché adorace v Getsemanské zahradě do 20.00 hod.
o Křížová cesta bude na Velký pátek v kostele ve 14.30 hod. Připomínám, že Velký pátek je dnem
přísného půstu od masa a újmy. Slavení památky Umučení Páně začneme na Velký pátek v
18.00 hod. Příležitost k adoraci u hrobu bude do 20.30 hod.
o Obřady Velikonoční vigilie na Bílou sobotu začnou v 19.00 hod.
Na Bílou sobotu bude kostel otevřený k adoraci od 8.00 hod. ráno až do začátku večerních
obřadů.
V neděli na Boží hod velikonoční bude sbírka určená na kněžský seminář v Olomouci.
Obřady velikonočního triduua a slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou vysílané živě přes internetové
stránky farnosti.
V pondělí ve 14.00 hod bude pohřeb zemřelého Otce Stanislava Malinského, MIC. Ve středu
v 10.00 hod bude pohřeb zemřelé paní Ludmily Křížové z Brumova a 15.00 hod bude pohřeb pana
Ondreje Kebíska z Bylnice. Prosme v modlitbě za naše zemřelé: Odpočinutí věčné dej jim ó Pane…

Organizační pokyny k pohřbu Otce Stanislava Malinského, MIC. 29. 3.2021 ve 14.00 hodin
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Pohřeb bude přenášen živě on-line přes internetové stránky farnosti Brumov:
http://farnostbrumov.cz/
Účast v kostele bude pouze pro členy pastorační a ekonomické rady, čtvrteční modlitební
společenství, které vedl Otec Stanislav a pro kněze koncelebrující s Otcem arcibiskupem Janem.
Účast venku u kostela bude možné za dodržení protiepidemiologických opatření, bude zapnutý
rozhlas.

Prosím o modlitbu za Otce Stanislava a za nová kněžská a řeholní povolání.

