
Pořad bohoslužeb od  4. 4.  do 11. 4. 2021 - Velikonoční oktáv 
 

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

Úterý 6. dubna 15.00 HL Pohřeb p. Františka Pláška ze Sehradic 

Středa 7. dubna   

Čtvrtek 8. dubna 

 

16.00 HL  Za † Antonii Bartošovu (100 let od narození), † manžela 

 Františka, dva † syny Františka a Josefa Bartošovi, † zetě 

 Josefa Janoše a ochranu pro * rodinu 

Pátek 9. dubna 

 

17.30 DL  Za † Aloise Žáčka, Jolanu Mičkovu, duše v očistci  

 a požehnání pro * rodiny 

Sobota 10. dubna 13.00 HL Pohřeb p. Františka Dočkala ze Sehradic 

17.30 HL  Za členy živého růžence z Horní Lhoty 

Neděle 11. dubna 

2. neděle 

velikonoční; 

Svátek Božího 

milosrdenství 

8.00 DL  

9.00 HL Za † rodiče Navrátilovi, snachu Yvetu, s prosbou  

o pomoc a ochranu pro * rodiny 

10.30 DL Za † Marii a Františka Ulrichovy, jejich rodiče  

a sourozence, vnuka Petra, duše v očistci, dar zdraví 

a požehnání 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. 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 - 9-19 hod.; DL - 9 - 19 hod. 
 

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

7. 4. Světový den zdraví 
 

- Dnes je sbírka na kněžský seminář a na konec mše svaté bude žehnání pokrmů. 
 

- Dnes je možné přispět do pokladničky u Božího hrobu na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. 
 

- V pátek budu od 8.30 h. navštěvovat nemocné. 
 

- Do konce týdne, prosím odevzdat pokladničky s postní almužnou. 
 

- Vstoupili jsme do slavení oktávu Zmrtvýchvstání Páně, který vrcholí nedělí Božího 

milosrdenství. Od Velkého pátku se každý den modlí novéna k Božímu milosrdenství, 

minimálně Korunka k Božímu milosrdenství. 

Denně ve 20 h. jsme pozvání ke společné modlitbě růžence. 


