
Pořad bohoslužeb od  11. 4.  do 18. 4. 2021 
 

Neděle 11. dubna 

2. neděle 

velikonoční; 

Svátek Božího 

milosrdenství 

8.00 DL Za velmi vzdělané kněze, aby se stali dobrými pastýři duší 

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, sourozence, 

vnuka Petra, duše v očistci, dar zdraví a požehnání pro * r. 

Pondělí 12. dubna 8.00 DL Za * a † farníky 

Úterý 13. dubna   

Středa 14. dubna   

Čtvrtek 15. dubna 16.00 HL Za † Františku a Aloise Pláškovy, rodiče a sourozence  

z obou stran, dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu 

Pátek 16. dubna 17.30 DL  Za † Annu a Josefa Slovákovy, dceru Annu, Slávku, syna 

 Josefa, Václava, zetě Jiřího a ochranu pro * rodinu 

Sobota 17. dubna 17.30 HL Na poděkování za 40 let života s prosbou o dar zdraví  

a požehnání pro celou * rodinu, za † Marii Šenovskou, manžela 

Františka, dceru Yvetu, Marii a Josefa Pláškovy a jejich rodiče  

 

Neděle 18. dubna 

3. neděle velikonoční 

8.00 DL   Na úmysl dárce 

9.00 HL   Za † rodiče Váňovy a Latinákovy, sestru Ludmilu  

  a požehnání pro * rodinu 

10.30 DL   Za * a † farníky 
 

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 - 9-19 hod.; DL - 9 - 19 hod. 
 

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

 

- Sbírka na kněžský seminář byla 16.831,- Kč (HL 8.411,- Kč; DL 8.420,- Kč). Na pomoc 

křesťanům ve Svaté zemi (z pokladniček u Božího hrobu) se odešle 14.005,- Kč (HL 9.225,- 

Kč; DL 4.780,- Kč). Postní almužna: 16.172,- Kč (HL 7.105,- Kč /20 pokladniček, DL 

9.067,-Kč /20 pokladniček). Přijal jsem také 600,- Kč od klapačů z Dolní Lhoty a 7.000,- 

Kč od několik dárců. Za všechny dary Vám Bůh štědře odplať.  
 

- Dnes vrcholí slavení oktávu Zmrtvýchvstání Páně, je Neděle Božího milosrdenství. Každý 

by se měl dnes pomodlit Korunku k Božímu milosrdenství. 
 

- Děkuji všem, kdo jste se přišli na uklízení kostela v Horní Lhotě i všem, kdo jste přispěli k 

hezkému vstupu do slavení velikonoc. 
 


