
Pořad bohoslužeb od 14. 4.  do 21. 4. 2019 - Svatý týden 
 

 

Neděle 14. dubna 

Květná neděle 

 

8.45 HL Za + Zdeňku Žáčkovu, bratra Miroslava, + rodiče 

Honzovy, Žáčkovy a požehnání pro celou * rodinu 

10.30 DL Za + Jarmilu a Aloise Kuželovy, syna Jiřího, rodinu 

Záhorovskou a Františka Janíka 

Pondělí 15. dubna  17.00 SE   Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Úterý 16. dubna 8.00 DL  Na úmysl dárce 

Středa 17. dubna   

Čtvrtek 18. dubna 

ZELENÝ ČTVRTEK 

16.00 HL   Za Svatého otce, biskupy, kněze a za nová povolání 

17.30 DL   Na poděkování za dar kněžství a eucharistie 

Pátek 19. dubna 

VELKÝ PÁTEK 

15.30 HL   Velkopáteční obřady 

17.30 DL   Velkopáteční obřady 

Sobota 20. dubna 

BÍLÁ SOBOTA 

20.00 HL   Na poděkování za spásu celého lidstva s prosbou  

  o její šíření po celém světě 

Neděle 21. dubna 

Slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně 

9.00 HL Na poděkování za 60 let společného života manželů 

Šenovských s prosbou o požehnání pro * rodiny 

10.30 DL Za * a + farníky 

 

Pondělí 22. dubna 

Velikonoční pondělí 

8.00 DL Za + Aloisii Žáčkovu, manžela, syna Františka, rodiče  

z obou stran, duše v očistci, dar zdraví a ochranu pro * r. 

9.00 HL Na poděkování za dožití životního jubilea s prosbou 

o dar zdraví a požehnání do dalších let 

 

Oznamy: 
 

Pobožnosti křížové cesty: 

Horní Lhota - pátek 12 hodin  Dolní Lhota - pátek 13 hodin 
 

- Děkuji mužům i ženám za úklid kostela před Velikonocemi v DL. 
 

- Dnes se odevzdávají pokladničky s postní almužnou. 
 

- V pondělí bude v 19 hodin na faře setkání pastorační rady farnosti. Prosím členy o účast. 
 

- V úterý se bude od 13 h. dělat úklid kostela v HL. Prosím ženy ale i muži o pomoc. (SE) 
 

- Pátek je den přísného půstu - zdrženlivost od masitých pokrmů a jednou dosyta najíst. 
 

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

- Při adoraci u Božího hrobu (pá - so) se přispívá na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. 
 

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

- Z pátku 26.4. na sobotu 27.4. 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. 
 

- V zákristii je možné zapsat se na Farní pouť do Křtin u Brna. 
 

 


