
Pořad bohoslužeb od  25. 4. do 2. 5. 2021 
 

 

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 

Pondělí 26. dubna 17.30 HL Za * a † farníky 

Úterý 27. dubna 17.30 DL   Na úmysl dárce - za celou * rodinu, ochranu a požehnání 

Středa 28. dubna    

Čtvrtek 29. dubna 

Svátek sv. Kateřiny 

Sienské, p. a uč. círk. 

16.00 HL Za † Karla a Ludmilu Myškovy, † rodinu Kantorovu  

a Palkovskou a za duše v očistci 

Pátek 30. dubna 17.30 DL  Za † Daniela a Antonii Bruníkovy, † Josefa  a Františku 

 Maňasovy, duše v očistci a požehnání pro rodinu 

 Bruníkovu, Maňasovu a Urubkovu 

Sobota 1. května 

1. sobota v měsíci  

8.00 DL Za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie na 

celém světě i v našich rodinách a za obrácení hříšníků  

17.30 HL Za * a † farníky 

Neděle 2. května 

5. neděle velikonoční 

8.00 DL   Za členy živého růžence z Dolní Lhoty 

9.00 HL   Za * a † rodinu Vrlovu 

10.30 DL   Za členy sboru dobrovolných hasičů všech obcí farnosti 
 

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. 
 

25.4. Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 
 

- Dnes je sbírka 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. 


