
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
10. 5. – 16. 5. AD 2020 

Liturgický kalendář: 
 

Středa  - Památka Panny Marie fatimské 
Čtvrtek - Svátek sv. Matěje, apoštola 
Sobota - Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
 

NE 
 

7.30 
9.00 

10.30 

Za + rodiče Naňákovy, jejich + děti, + zetě, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za živé a + hasiče z Brumova-Bylnice 
Za farníky 

PO 7.30  Na poděkovaní Panu Bohu za dožití 80 let života Anastázie a 60 let společného života manželů 
Strnkových.   

ÚT  18.00 Za + rodiče Lysákovy, + děti, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

ST 16.00 Za + Lysákovy z Hluboč, s připomínkou za + dceru Marii, + vnuka Rolanda a Boží požehnání pro celou 
živou rodinu 

ČT 18.00 Za + Františka Pinďáka, + rodiče Pinďákovy, Častulíkovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou 
rodinu 

PÁ 18.00 Za + Stanislava Bačo, + rodiče Kolínkovy, Bačovy a Boží ochranu pro živou rodinu 

SO 7.30 Za + Josefa Lysáka, + rodiče Lysákovy a Boží požehnání pro živou rodinu 
 

• Mše svaté budou složeny dle týdenního rozpisu bohoslužeb. Od pondělí 11. května 
může být na mši svaté do 100 lidí. Prosím o dodržování nutných hygienických opatření. 
Při vstupu do kostela dezinfekce rukou, povinná rouška na obličeji a minimální rozestup 
2 metry (rodina může sedět společně). Rodina, která má nahlášené na příští neděli 
úmysly mší svatých, ať se přihlásí u otce Richarda na tel. 605 969 613.  

• Příležitost k velikonoční svátosti smíření tento týden bude od úterý do pátku hodinu 
přede mší svatou.  

• Ve středu v 16.00 hod. bude fatimská pobožnost. 

• Ve čtvrtek v 19.00 hod bude setkání rodičů dětí, které se připravují k 1.sv. přijímání. 

• Příští neděle budeme prožívat den modliteb za pronásledované křesťany. 

• Prožíváme krásný měsíc zasvěcený Panně Marii, královně máje. Po mši sv. budou 
májové pobožnosti  

• Pokladničky s „postní almužnou“ můžete nosit během týdne. Za vaše dary upřímné Pán 
Bůh zaplať. 

• Informace pro snoubence ohledně přípravy na manželství na květnové a červnové termíny 
najdete na internetových stránkách Centra pro rodinu www.cprvalasskeklobouky@ado.cz. 

• Pán Bůh zaplať panu Liborovi Strnkovi a Stanislavovi Florešovi za obětavou práci při 
živých přenosech mší svatých z našeho kostela v době omezení. Velký dík. 

• Všem maminkám k dnešnímu svátku přejeme hojnost Božího požehnání a ochranu Panny 
Marie, ať se na svých dětech dočkají co nejvíce radostí. 

mailto:cprvalasskeklobouky@ado.cz

