
Pořad bohoslužeb od 12. 4. do 19. 4. 2020 – Velikonoční oktáv 

 

Neděle 12. dubna 

Slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně 

8.00 Za * a † farníky 

9.00 Na poděkování za dožité životní jubileum s prosbou  

o dary Ducha Svatého pro celou * rodinu 

 

Pondělí 13. dubna 

Velikonoční pondělí 

8.00 Za † Aloisii Žáčkovu, manžela, syna Františka,  

duše v očistci, dar zdraví a ochranu pro * rodiny 

9.00 Za † rodiče Kovářovy, dceru Marii, syna Františka, Františka  

Váňu, jejich rodiče, duše v očistci a ochranu pro celou * rod. 

Úterý 14. dubna 18.00 Za † rodiče Hlavičkovy a Petrášovy, za duše v očistci  

s prosbou o požehnání pro celou * rodinu  

Středa 15. dubna 8.00 Na úmysl dárce 

Čtvrtek 16. dubna 8.00 Za † Františku a Aloise Pláškovy, jejich rodiče, sourozence, 

dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

Pátek 17. dubna 17.30   Za † rodiče Slovákovy, 2 syny, dceru, snachu, zetě,  

  za dar zdraví a požehnání pro * rodinu 

Sobota 18. dubna 17.30 Na úmysl dárce 

Neděle 19. dubna 

2. neděle velikonoční; 

Svátek Božího 

milosrdenství 

8.00  Za † Marii a Františka Ulrichovy, jejich rodiče, 

 sourozence, vnuka Petra, neteř Irenu, za dar zdraví  

 a požehnání k životnímu jubileu i pro celou * rodinu 

9.00  Za * a † farníky 
 

UPOZORNĚNÍ: Mše svaté budou odslouženy bez účasti věřících.  

V daný čas se můžete duchovně připojit. 

 

- Ohlašované sbírky se nekonají, pokladničky s postní almužnou se odevzdají při první 

veřejné bohoslužbě. 
 

- Poděkování klukům za klapání. I když to bylo jen v místě bydliště, počítá se to. 
 

- Vstoupili jsme do slavení oktávu Zmrtvýchvstání Páně, který vrcholí nedělí Božího 

milosrdenství. Od Velkého pátku se každý den modlí novéna k Božímu milosrdenství, 

minimálně Korunka k Božímu milosrdenství a ve 20 h. se stále společně modlí růženec. 
 

- Z pátku 26.4. na sobotu 27.4. se plánuje v kapličce v Sehradicích celonoční adorace. Příští 

neděli se rozhodne, zda se bude konat. 
 

- Arcibiskupství olomoucké vyhlásilo výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Katolické 

základní školy v Uherském Brodě. Podrobnosti pro zájemce jsou na plakátku na vývěsce. 


