
Pořad bohoslužeb od  18. 4.  do 25. 4. 2021 
 

 

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 

Pondělí 19. dubna 18.00 SE Za † Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, jejich rodiče, dar 

zdraví a požehnání pro celou * rodinu 

Úterý 20. dubna 17.30 HL Na úmysl dárce - za celou * rodinu, ochranu a požehnání 

Středa 21. dubna 

Památka sv. Anselma, 

biskupa a mučedníka 

  

Čtvrtek 22. dubna 16.00 HL Za † Františka Žebráčka, manželku, rodiče z obou stran, 

dar zdraví a požehnání pro rodiny dětí 

Pátek 23. dubna 

Svátek sv. Vojtěcha, 

biskupa a mučedníka 

17.30 DL   Za † manžela Karla, rodiče Malyškovy, Voltnerovy, 

  Slávku a Miroslava a za celou * rodinu 

Sobota 24. dubna 17.30 HL Za † Ludmilu Pláškovu, rodiče Janíkovy a Pláškovy, 

jejich syna Vincenta s prosbou o dar zdraví na přímluvu 

Panny Marie pro celou * rodinu 

 

Neděle 25. dubna 

4. neděle velikonoční 

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

9.00 HL  Za † Zdeňku Žáčkovu, bratra Miroslava, Josefa 

 Pospíšila, rodiče Honzovi, Žáčkovi a za * a † rodinu 

10.30 DL  Za † rodinu Berčíkovu a Tomanovu, duše v očistci,  

 ochranu a požehnání pro * rodinu 
 

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. 
 

- Pondělní mše svatá v Sehradicích bude v úzkém rodinném kruhu těch, kdo zadali úmysl. 
 

- K Postní almužně přibylo v HL 1.000,- Kč. 
 

- Příští neděli je den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Sbírka bude na křesťanská 

media. 
 

- Naši předkové slavívali před svátkem sv. Marka (25.4.) jarní prosebné dny (suché dny) s 

posty a procesím do polí, kde prosili za příhodný déšť a požehnanou úrodu. Obnovme tuto 

tradici, spojme vycházky do přírody s modlitbou za požehnanou úrodu. 


