
Pořad bohoslužeb od 29. 3. do 5. 4. 2020 
 

Neděle 29. března 

5. neděle postní 

8.00 Za † rodiče Ambrůzovy, Váňovy, jejich syny a za celou * a † rod. 

9.00  Za * a † farníky  

Pondělí 30. března 18.00  Za † sourozence Slezákovy, jejich manžele, rodiče  

 a za duše v očistci 

Úterý 31. března 8.00  Za † Annu a Josefa Slovákovy, dceru Annu, Slávku, syna 

 Václava, zetě Jiřího a ochranu pro * rodinu 

Středa 1. dubna 8.00 Za celou * rodinu s prosbou o ochranu a požehnání a za † členy r. 

Čtvrtek 2. dubna 8.00 

 

Za † Oldřicha Ambrůze, jeho sourozence, rodiče z obou stran  

a požehnání pro celou * rodinu 
 

Pátek 3. dubna 

1. pátek v měsíci 

16.00 

HL 

Ke cti Ježíšova Srdce s prosbou o milosrdenství pro všechny lidi 

na zemi 

17.30 

DL 

Za † Daniela Bruníka (1. výročí), † Antonii Bruníkovu, Františku 

a Josefa Maňasovy, duše v očistci, požehnání a zdraví pro * rod. 

 Sobota 4. dubna 

1. sobota v měsíci 

8.00 Ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie s prosbou o ochranu 

pro lidi na celém světě 

17.30 Za členy živého růžence z Horní Lhoty 
 

Neděle 5. dubna 

Květná neděle 

8.00 

DL  

Za † rodinu Berčíkovu, Tomanovu, ochranu pro celou * rodinu  

a za duše v očistci 

9.00 

HL 

Za † rodiče Malotovy, tři syny, † rodiče Kolaříkovy, všechny 

blízké †, duše v očistci a za nemocné a umírající v této době 
 

 

UPOZORNĚNÍ: Mše svaté budou odslouženy bez účasti věřících.  

V daný čas se můžete duchovně připojit. 

 

- Od pátku do neděle měly své třídenní maminky z hnutí modlitby matek. Děkuji všem, kdo 

se s nimi modlili za děti. 
 

- Domluvené návštěvy nemocných se uskuteční ve čtvrtek od 8.30 h. 
 

- Velikonoční svatá zpověď, pokud bude možnost zpovědního dne, bude zavčas oznámena. 

V případě nutnosti je možné požádat o individuální udělení této svátosti. 
 

- Vytrvejme na společných modlitbách, které se konají každý den: v 15 h. Korunka k 

Božímu milosrdenství a ve 20 h. společná modlitba růžence. 
 

 


