
Pořad bohoslužeb od  21. 3.  do 28. 3. 2021 
 

 

 

Neděle 21. března 

5. neděle postní 

8.00 DL   Na poděkování za dar života synovce Jakuba a za přijatá  

 dobrodiní s prosbou o požehnání pro celou rodinu 

9.00 HL  Za † Helenu Úšelovu, † Vladislava Úšelu, jeho manželku, 

 rodiče Úšelovy a Vaculíkovy, dar zdraví a požehnání pro 

 celou * rodinu 

10.30 DL  Za † Jaroslava Janušku, dvoje rodiče, celou † rodinu  

 a dar víry pro celou * rodinu 

Pondělí 22. března 16.00 HL  Na úmysl dárce 

Úterý 23. března 17.30 DL  Na poděkování za dar života, požehnání pro celou * rodinu 

 za * a † rodinu Malaníkovu a Večeřovu 

Středa 24. března   

Čtvrtek 25. března 

Slavnost  

Zvěstování Páně 

16.00 HL   Za † Josefa Machů a jeho manželku, † syna Josefa  

  a za zdraví celé * rodiny 

17.30 DL   Za * a † farníky 

Pátek 26. března 17.30 DL   Na poděkování za 10 let společenství modliteb matek  

  v naší farnosti, s prosbou o požehnání, ochranu Panny 

  Marie a dary Ducha Svatého 

Sobota 27. března 17.30 HL   Za † Josefa Šůstka, rodiče z obou stran a za celou * rodinu 
 

Neděle 28. března 

KVĚTNÁ NEDĚLE 

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

8.45 HL Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu a požehnání 

10.30 DL  Za † Františka a Ludmilu Malotovy, syny, rodiče Masařovy  

 duše v očistci s prosbou o dar zdraví a ochranu pro * 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 - 10-19 hod.; DL - 10 - 17 hod. 
 

- Každou neděli je možnost v HL (9.50) a v DL (11.20) přistoupit ke svatému přijímání. 
 

Pobožnosti křížové cesty:  HL - ne 8.20 hod.     DL - pá 17 hod., ne 10 hod. 
 

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka.  - Příležitost ke svátosti smíření: Dnes Ne (21. 3.)  

DL od 14 - 15 h.; HL od 15 - 16 h.; Pá DL od 16 - 17.30 h.; So HL od 16.30 - 17.30 h. 
 

- Od pátku do neděle mají maminky z hnutí modlitby matek svoje třídenní. K modlitbám se 

může přidat kdokoliv, třeba i doma. 
 

- K Postní almužně: Kdo jste se v této době epidemie sami dostali do tíživé finanční situace, 

užijte peníze, které jste odložili do kasičky, pro sebe a svou rodinu. Pokud se rozhodnete 

kasičku odevzdat, přineste ji jako obvykle na Květnou neděli. 
 

- Zapojme se ke společný modlitbám, které se konají každý den: v 15 h. Korunka k Božímu 

milosrdenství a ve 20 h. společná modlitba růžence. 


