
Pořad bohoslužeb od  31. 1.  do 7. 2. 2021 
 

 

Neděle 31. ledna  

4. neděle v mezidobí 

 

8.00 DL  Za uzdravení nemocné osoby; za celou * rodinu -   

 pomoc, ochranu a hojnost požehnání 

9.00 HL Za * a † farníky 

10.30 DL  Za † Aloisii Žáčkovu, manžela, syna Františka, duše 

 v očistci, dar zdraví, ochranu a požehnání pro celou * rod. 

Pondělí 1. února 17.00 SE Za † rodiče Bačovy, dvě dcery, dva syny, Josefa 

Václavíka, duše v očistci a ochranu pro * rodinu 

Úterý 2. února 

Svátek Uvedení Páně do 

chrámu 

16.00 HL Za děti, které půjdou k 1. svatému přijímání, jejich rodiče 

a kmotry 

17.30 DL Za děti, které půjdou k 1. svatému přijímání, jejich rodiče 

a kmotry 

Středa 3. února   

Čtvrtek 4. února 16.00 HL   Za manžele Zelenkovy, děti a celou rodinu 

Pátek 5. února 

Památka sv. Agáty, panny 

1. pátek v měsíci 

16.00 HL Za † Jaroslavu Vykoukalovu, hojnost milostí, 

pomoc a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu 

17.30 DL Za * a † farníky 

Sobota 6. února 

Památka sv. Pavla Mikiho  

a druhů, muč.;  1. sobota 

8.00 DL   Za členy živého růžence z Dolní Lhoty 

17.30 HL   Za † Marii a Františka Žáčkovy, duše v očistci,  

  dar zdraví, pomoc a ochranu pro * rodiny 
 

Neděle 7. února 

5. neděle v mezidobí 

8.00 DL   Na úmysl dárce; za celou * rodinu  

9.00 HL  Za spásu † Marie Vrlové a požehnání pro celou * rodinu 

10.30 DL  Za † manžela, † rodiče a prarodiče, † sestry a bratry,  

 pomoc, ochranu a požehnání pro celou * rodinu 
 

2. 2. Světový den zasvěceného života 
 

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. 
 

- V neděli 31.1. bude možnost v HL (9.50) a v DL (11.20) přistoupit ke svatému přijímání. 

Příští neděli to bude ve stejném čase. 
 

- Tříkrálová sbírka z obcí farnosti vynesla celkově 67.050,- Kč. Všem dárcům Bůh odplať. 

Sbírka z Neděle Božího slova byla 6.011,- Kč (HL 2.171,- Kč; DL 3.840,- Kč). Děkuji. 
 

- Poděkování všem, kdo jste s maminkami z Hnutí modlitby matek prožili třídenní modliteb. 
 

- V pátek od 8.30 h. návštěvy nemocných… Od 15.30 h. v HL příležitost ke svátosti smíření a 

tiché adoraci. Po mši svaté prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. V DL svátost smíření po 

17 h. Po mši svaté prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. 
 

- Ve středu 10.2. bude Adorační den farnosti. Adorace budou v HL 11-15.30 hodin; DL 11.00-

17 hodin a v kapli v SE 8.30-10.30 hodin. Prosím, zapište se na rozpis k adoraci - na stolku.  
 

- Ve čtvrtek 11.2. se slaví Světový den nemocných. V HL 11.2. a 13.2.; v DL 12.2. a 14.2.  

mohou nemocní různého věku při mši svaté přijmout svátost pomazání nemocných. K přijetí 

svátosti je nutné se přihlásit u P. Jiřího. 


