
Pořad bohoslužeb od  3. 1.  do 10. 1. 2021 
 

 

Neděle 3. ledna 

2. neděle po 

Narození Páně 

8.00 DL  Za * rodiny - pomoc, ochranu a hojnost požehnání;  

 za † příbuzné a duše v očistci 

9.00 HL   Za † Markétu, za celou její rodinu a za její spolužáky 

10.30 DL   Na poděkování za 80 let života, za dar zdraví, pomoc  

  a ochranu pro celou * rodinu 

Pondělí 4. ledna  17.00 SE Za * a † farníky 

Úterý 5. ledna  17.30 DL Na úmysl dárce 

Středa 6. ledna 

Slavnost  

Zjevení Páně 

16.00 HL Za † P. Radima Hložánku, Václava Zelenku a za duše  

v očistci 

Čtvrtek 7. ledna 16.00 HL Na úmysl dárce s poděkováním za přijaté milosti  

v uplynulých letech 

Pátek 8. ledna  17.30 DL Na úmysl dárce 

Sobota 9. ledna 17.30 HL   Za * a † farníky 

 

Neděle 10. ledna 

Svátek Křtu Páně 

9.00 HL Za děti pokřtěné v roce 2020, jejich rodiče a kmotry  

s prosbou o ochranu a požehnání rodinám 

10.30 DL Za děti pokřtěné v roce 2020, jejich rodiče a kmotry  

s prosbou o ochranu a požehnání rodinám 
 

UPOZORNĚNÍ: 

- Počet účastníků bohoslužeb je max. 10 % obsazení kostela. Mše svaté jsou pro ty, kdo 

zadali úmysl a jejich blízké a až pak pro ostatní. 
 

- Každý den v týdnu mohou jednotlivci navštívit ke krátké adoraci a modlitbě předsíň 

kostela v HL i v DL (zadní vchod). HL - 10-17 hod.; DL - 10 - 17 hod. 
 

- Dnes 3.1. bude možnost v HL (9.50) a v DL (11.20) přistoupit ke svatému přijímání. 

Příští neděli to bude ve stejném čase. 

 

- V pátek budu od 8.30 hodin navštěvovat nemocné. 
 

- Sice ještě vánoční doba nekončí, přesto děkuji všem, kdo se zasloužili o její pěkné 

prožívání - ženám, mužům za úklid i zdobení v kostele, maminkám ministrantů za vyprání 

oblečení. 


