
Pořad bohoslužeb od  7. 3.  do 14. 3. 2021 
 

 

 

Neděle 7. března 

2. neděle postní 

8.00 DL   Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu a požehnání 

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

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

10.30 DL  Za † Miroslava Remeše, rodiče z obou stran, požehnání a dar 

 zdraví pro * rodiny 

Pondělí 8. března 16.00 HL   Za nemocnou osobu a za celou * rodinu 

Úterý 9. března 17.30 DL Za † manžely Hubáčkovy, bratra Bohumila a požehnání  

pro celou * rodinu 

Středa 10. března   

Čtvrtek 11. března 16.00 HL  Za † Marii a Josefa Masařovy, jejich rodiče s prosbou o dar 

 zdraví, ochranu a požehnnání pro celou * rodinu 

Pátek 12. března 17.30 DL  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání  

 pro celou rodinu 

Sobota 13. března 17.30 HL  Za Svatého otce, biskupy, kněze, jáhny, řeholníky, zasvěcené  

 osoby a členy společenství SJVS 

 

Neděle 14. března 

4. neděle postní 

8.00 DL  

9.00 HL  Za † Marcelu Žáčkovu, Annu a Lubomíra Srněnské, za duše 

 v očistci, pomoc a ochranu pro * rodiny 

10.30 DL  Za † Marii Hlavičkovu a ochranu pro naše rodiny 
 

 

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 7.3. bude možnost v HL (9.50) a v DL (11.20) přistoupit ke svatému přijímání. 

Příští neděli to bude ve stejném čase.  
 

Pobožnosti křížové cesty: 
HL - čt 15.30 hod.; ne 8.30 hod.     DL - pá 17 hod.; ne 10 hod. 
 

 

- V neděli 14. 3. a 21. 3. bude odpoledne příležitost ke svátosti smíření a ke svatému 

přijímání. V DL od 14 - 15 h.; v HL od 15 - 16 h. 


