
Pořad bohoslužeb od  28. 3.  do 4. 4. 2021 
 

 

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 

Pondělí 29. března 16.00 HL   Za † Jaroslava Majerika, sourozence, rodiče z obou stran, 

  pomoc a požehnání pro * rodiny 

Úterý 30. března 17.30 DL   Na úmysl dárce 

Středa 31. března   

Čtvrtek 1. dubna 

ZELENÝ ČTVRTEK 

16.00 HL   Za Svatého otce, biskupy, kněze a za nová povolání 

17.30 DL Na poděkování za dar kněžství a eucharistie 

  Pátek 2. dubna 

VELKÝ PÁTEK 

15.30 HL Velkopáteční obřady 

17.30 DL Velkopáteční obřady 

  Sobota 3. dubna 

BÍLÁ SOBOTA 

19.30 HL   Na poděkování za spásu lidstva a za její rozšíření  

  ve světě 
 

Neděle 4. dubna 

Slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně 

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

9.00 HL   Za * a † farníky 

10.30 DL  Za rodinu Kuželovu, rodiče, sourozence a jejich rodiny s    

 prosbou o požehnání, dary Ducha Svatého a ochranu P. Marie 

  
  Pondělí 5. dubna 

Velikonoční pondělí 

8.00 DL   Ke stému výročí narození Jiřiny Váňové s prosbou o dary 

Ducha Svatého pro celou rodinu 

9.00 HL Za † Zdeňka Petrů, † Jarmilu Jordánovu, duše v očistci, 

požehnání a dar víry pro jejich rodiny 

10.00 DL  

 

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. Mějte ohled na druhé a prostřídejte se. 
 

- 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 - pátek 12 hodin  DL - pátek 13 hodin 
 

- Měsíční sbírka byla 13.589,-Kč; HL 4.439,- Kč; DL 9.150,-Kč. Děkuji také za dary několika 

dárců v celkové hodnotě 7.000,- Kč. Bůh Vám odplať Vaši štědrost. 
 

- Od pátku do neděle měly své třídenní maminky z hnutí modlitby matek. Děkuji všem, kdo se 

s nimi modlili za děti. Letos je to 10 let, co toto modlitební společenství ve farnosti vzniklo. 
 

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

odložené do kasičky, pro sebe a svou rodinu. Pokud se chcete kasičku odevzdat, tak dnes. 
 

- Příležitost ke svátosti smíření: Po HL (29. 3.) 16.30 – 17.30 h.; Út DL od 17 – 17.30 h. 
 

- V úterý bude od 9 hodin úklid kostela v Horní Lhotě. Zajišťují ze Sehradic. Přijďte pomoct. 
 

- Pátek je den přísného půstu - zdrženlivost od masitých pokrmů a může se 1x dosyta najíst. 
 

- Na stolku je rozpis na stráž u Božího hrobu z pátku na sobotu. Prosím, zapište se. Při stráži 

(pá - so) bude možné přispět do pokladničky na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. 
 

- V neděli bude sbírka na kněžský seminář a na konec mše svaté bude žehnání pokrmů. 


