
Pořad bohoslužeb od 5. 4. do 12. 4. 2020 - Svatý týden 
 

 

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 

Pondělí 6. dubna  18.00   Za * a † farníky 

Úterý 7. dubna 8.00 Za celou * rodinu s prosbou o ochranu a požehnání  

a za † členy rodiny 

Středa 8. dubna 8.00 Na úmysl dárce 

Čtvrtek 9. dubna 

ZELENÝ ČTVRTEK 

16.00 

HL 

  Za Svatého otce, biskupy, kněze a za nová povolání 

Pátek 10. dubna 

VELKÝ PÁTEK 

17.00 

HL 

  Velkopáteční obřady 

Sobota 11. dubna 

BÍLÁ SOBOTA 

19.00 

HL 

  Na poděkování za spásu lidstva a za její rozšíření  

  po celém světě 

Neděle 12. dubna 

Slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně 

8.00 

DL 

Za * a † farníky 

9.00 

HL 

Na poděkování za dožité životní jubileum s prosbou  

o dary Ducha Svatého pro celou * rodinu 

 

Pondělí 13. dubna 

Velikonoční pondělí 

8.00 

DL 

Za † Aloisii Žáčkovu, manžela, syna Františka,  

duše v očistci, dar zdraví a ochranu pro * rodiny 

9.00 

HL 

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

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

UPOZORNĚNÍ: Mše svaté budou odslouženy bez účasti věřících.  

V daný čas se můžete duchovně připojit. 
 

7. 4. Světový den zdraví 
 

- Pátek je den přísného půstu - zdržet se masitých pokrmů a jednou za den se dosyta najíst. 
 

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

veřejné bohoslužbě. 
 

- Svatá zpověď se přesouvá do poloviny velikonoční doby. 

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

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

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

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

Božímu milosrdenství a ve 20 h. společná modlitba růžence. 

Každý den Svatého týdne je také vhodné pomodlit se v kteroukoliv dobu křížovou cestu. 
 


