
Pořad bohoslužeb od 3. 5. do 10. 5. 2020 
 

Neděle 3. května 

4. neděle velikonoční 

9.00 HL   Za † Antonína Boráně, jeho † syna, za dar zdraví, pomoc  

  a ochranu pro * rodinu 

10.30 DL   Za † rodiče Vodičkovy a Šůstkovy a požehnání pro * rod. 

Pondělí 4. května 

Památka sv. Floriána, 

mučedníka 

18.00 SE Za † Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, jejich rodiče,  

dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu 

Úterý 5. května    

Středa 6. května 

Památka sv. Jana 

Sarkandra, kněze a m. 

17.30 DL   Na úmysl dárce 

Čtvrtek 7. května 16.00 HL   Za † Marii Jankovu, její 2 sestry, jejich rodiče a ochranu  

  pro * rodinu 

Pátek 8. května 

P. Marie, Prostřednice 

všech milostí 

8.00 DL   Na úmysl dárce 

Sobota 9. května 8.00 SE Za všechny občany Sehradic, ochranu a pomoc 

17.30 HL Za † Ludmilu Pláškovu a dar zdraví pro * rodinu 

Neděle 10. května 

5. neděle velikonoční 

9.00 HL Za všechny maminky 

10.30 DL Za všechny maminky 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Mše svaté se mohou účastnit ti, kdo zadali úmysl mše svaté se svými blízkými do počtu 

15 osob. Venku mohou být další skupinky 15 osob. Od 11. 5. se může mše svaté účastnit 

do 100 osob. Sledujte aktuální informace. 

Od povinné nedělní účasti stále platí dispenz, který udělil arcibiskup Jan Graubner. 

Platné jsou přenosy bohoslužeb online, v televizi nebo v rozhlase. 

Svátost smíření je možná 30 minut před mší svatou a po domluvě i při návštěvě doma. 

Každý den v týdnu budou kostely otevřené (vstupní prostory) pro osobní modlitbu. 
 

OZNAMY: 
 

3. 5. Den modliteb za duchovnímu  povolání 

7. 5. Den modliteb za kněžská povolání    10. 5. Svátek matek  
 

Májové pobožnosti v týdnu: 

Horní Lhota - ČT a SO po mši svaté;  PO, ÚT, ST, PÁ, NE v 18 h.  

Dolní Lhota - PO, ÚT, ST, NE v 18 h., PÁ po mši svaté 

u Boží muky nad DL - PO, ST 18.30 h.   Sehradice - PO po mši svaté; ostatní dny dle domluvy   
 

- Z pátku na sobotu bude v kapličce v Sehradicích celonoční adorace. Začátek je ve 20 h., 

zakončení pokud se nic nenadálého nestane v 8 h. mší svatou za farníky. 


