
3.NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
26. 4. – 2. 5. AD 2020 

Liturgický kalendář: 
 

Středa - Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 
Sobota - Pámátka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

NE 
 

7.30 
 

9.00 

Za + rodinu Ruskovu, Vilímkovu, + Rudolfa Dušovského a +manželku. Za poděkování P. Bohu za 85 let 
života, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu. 
Za + z rodiny Lysáčkovy, Důlkovy, Zmeškalovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

PO 7.30 Za + rodiče Šabršulovy, + rodinu Holbovu, Tesařovu, Lysákovu a za živou rodinu 

ÚT 18:00 Za + Josefa Strnku, 2 + rodiče a sourozence, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu 

ST 18:00 Za + rodiče Jelínkovy a Šenkeříkovy, jejich + děti, pomoc a Boží ochranu pro celou živou rodinu 

ČT 18:00 Na poděkovaní P. Bohu za 70 let života, + rodiče Bližňákovy, + syna, + zetě a Boží požehnání pro živou 
rodinu  

PÁ 7.30 
18.00 

Za živé a + členy živého růžence 
Za + rodiče Josefa a Marii Dorňákovy, + dcery a zetě, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu 

SO 7.30 Za + Stanislava Jahodu, + syna Josefa, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

 

• Mše svaté budou složeny dle týdenního rozpisu bohoslužeb. V současné době může být na 
mši svaté pouze 15 lidí včetně kněze a nutné asistence. Proto budou mše svaté slouženy 
jenom s účastí rodiny, která v daný den má nahlášený úmysl. Nutné je přihlásit u otce 
Richarda na tel. 605 969 613. Mše svaté online na internetu budou již pouze v neděli. 

• Příležitost ke svátosti smíření tento týden bude v pondělí od 15.00 hod do 18.00 hod a od 
úterý až do pátku od 15.00 do 17.30 hod. Jelikož v kostele může být přítomno pouze 15 
osob dodržujte toto opatření při čekání na svátost smíření i s dalšími hygienickými 
zásadami: při vstupu do kostela povinná dezinfekce rukou, minimální rozestup 2 metry a 
povinná rouška na obličeji. 

• V pátek 1 května začíná krásný měsíc Panny Marie Královny máje. Po mši sv. budou 
májové.  

• Tento týden je první pátek v měsíci. Mše svaté budou ráno v 7.30 hod a večer v 18.00 
hod. Nemocné ještě nebudu navštěvovat. 

• Termín 1. svaté přijímání, které mělo být 24. května se ruší a posunuje na 28. června, 
pokud nenastanou nové okolnosti. 

• Tento týden jsme se rozloučili: v úterý s paní Františkou Lysáčkovou ze Sidonie a v pátek s 
panem Josefem Dittrichem z Brumova. Prosme v modlitbě za naše zemřelé: Odpočinutí 
věčné dej jím o Pane… 
 
 


