
Pořad bohoslužeb od 9. 4. do 17. 4. 2017 - Svatý týden 
 

 

Neděle 9. dubna 

KVĚTNÁ NEDĚLE 

8.45 HL Za Martu a Františka Máčalovy, dar zdraví a ochranu  

pro * rodinu 

10.30 DL   Za + Jarmilu Kuželovu, manžela Aloise, rodinu  

Záhorovskou, + Františka Janalíka s prosbou o dar 

zdraví a požehnání pro celou * rodinu 

Pondělí 10. dubna 

Pondělí Svatého týdne 

18.00 SE Za * a + farníky 

Úterý 11. dubna 

Úterý Svatého týdne 

17.30 DL Na úmysl dárce 

Středa 12. dubna 

Středa Svatého týdne 

  

Čtvrtek 13. dubna  
ZELENÝ ČTVRTEK 

16.00 HL 

 

Za Svatého otce, biskupy, kněze a za nová kněžská 

povolání 

17.30 DL Na poděkování za svátost kněžství a eucharistie  

Pátek 14. dubna 

VELKÝ PÁTEK 

15.30 HL VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY  

17.30 DL VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY  

Sobota 15. dubna 

BÍLÁ SOBOTA 

20.00 HL Na poděkování za spásu celého lidstva s prosbou o její 

šíření po celém světě 

Neděle 16. dubna 

Slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně 

9.00 HL Na poděkování za pomoc během 50-ti let společného 

života s prosbou o dar zdraví a milosti do dalších let  

a požehnání pro celou * rodinu 

10.30 DL Za * a + farníky 

 

Pondělí 17. dubna 

Velikonoční pondělí  

9.00 HL   Za + Zdeňku Žáčkovu, rodiče Honzovy, Žáčkovy,  

 Slobodovy a za * a + rodinu 

10.00 DL Za + manžele Havránkovy, dceru Věru, zetě Milana,  

+ Miloše Žáka a ochranu pro * rodinu 

 

Oznamy: 

 

- Ve středu se dělal v DL úklid kostela před Velikonocemi. Děkuji všem, kdo přišli. 
 

- Dnes se odevzdávají pokladničky s postní almužnou - dát do zákristie.  
 

- V úterý se bude dělat úklid kostela v HL. Prosím, aby přišli nejen ženy ale i muži. 
 

- Pátek je den přísného půstu - zdrženlivost od masitých pokrmů a jen jednou za den se 

dosyta najíst. 
 

- V pátek a v sobotu bude možné do pokladničky u Božího hrobu přispět darem na Boží 

hrob v Jeruzelémě. 
 

- Vzadu na stolku je rozpis na stráž u Božího hrobu z pátku na sobotu. Prosím, abyste se 

zapsali. 
 

- V neděli bude sbírka na kněžský seminář a na konec mše svaté bude žehnání pokrmů. 
 

- V úterý 18. dubna bude v 19 hodin na faře další setkání pastorační rady farnosti. 
 

- V zákristii se můžete zapisovat na Farní pouť do mé rodné farnosti, Jednova. Několik 

podrobností je ve Farním listě. 


