
Pořad bohoslužeb od  10. 4.  do 17. 4. 2022 - Svatý týden 
 

 

Neděle 10. dubna 

KVĚTNÁ NEDĚLE 

8.45 HL Za † Antonína Boráně, syna Antonína, nemocnou vnučku 

Kláru s prosbou o požehnání pro * rodiny 

10.30 DL Za * a † farníky 

 

Pondělí 11. dubna 

18.00 SE Za † Karla a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče, syny Karla 

a Jaroslava s manželkami, duše v očistci, dar zdraví  

a požehnání pro celou * rodinu 
 

Úterý 12. dubna 
8.30 HL Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu, pomoc  

a požehnání 

Středa 13. dubna 15.00 DL   Pohřeb p. Jaroslava Masaře 

Čtvrtek 14. 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 15. dubna 

VELKÝ PÁTEK 

15.30 HL Velkopáteční obřady 

17.30 DL Velkopáteční obřady 

  Sobota 16. dubna 

BÍLÁ SOBOTA 

20.00 HL   Na poděkování za spásu lidstva a za její rozšíření  

  ve světě 

Neděle 17. dubna 

Slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně 

9.00 HL   Za * a † farníky 

10.30 DL   Na poděkování za všechna dobrodiní; pomoc, ochranu  

 a požehnání pro rodinu Masařovu a Kozubíkovu a za † příb. 
 

Pobožnosti křížové cesty:  HL - pátek 12 h.  DL - pátek 13 h. 
 

- P. Jiří děkuje všem, kdo přišli na uklízení kostela v Horní Lhotě. 
 

- Dnes se odevzdávají kasičky s postní almužnou. Pokud jste ji zapomněli doma, doneste ji 

v týdnu. 
 

- Dnes je v Luhačovicích příležitost ke svátosti smíření od 16 do 18 hodin. 
 

- Zítra bude na faře v 19 hodin jednání Pastorační rady farnosti. Prosím členy o účast. 
 

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

- Na stolku vzadu 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 sobotu pojedou mladí ze spolča Vojty Chupíka na výlet na poutní místo Blatnice pod 

Svatým Antonínkem. Jsou zváni mladí od 15 let. Hlaste se u Vojty. 
 

- V neděli bude sbírka na platy duchovních a na konec mše svaté bude žehnání pokrmů. 
 

- Z pátku 22. na sobotu 23.4. bude v Sehradicích celonoční adorace. Začátek ve 20 hod., 

zakončení v 8 hod. mší svatou. 
 

- Společnost Arcibiskupské zámecké víno v Kroměříži nabízí k zakoupení na Velikonoce 

mešní vína. Nabídka je ve Farním listě. Kdo nějaké víno chcete, má dnes poslední možnost. 


