Pořad bohoslužeb
od 10. do 17.4. 2022
Den

Liturgická
oslava

Hod. Úmysl mše sv.
8:00

Ne
10.4.
Po
11.4.
Út
12.4.
St
13.4.
Čt
14.4.
Pá
15.4.
So
16.4.

Ne
17.4.
Po
18.4.

Květná neděle

pondělí Svatého
týdne

Za Františku a Josefa Urubkovy a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za Miroslava Gajdu, švagrovou a živou a + rodinu

10:00
14:0014:30 předvelikonoční svátost smíření
19:00 Na poděkování za dožití 80 let, s prosbou za dar
zdraví pro celou rodinu

úterý Svatého týdne

6:45

Za nenarozený život

středa Svatého
týdne

18:30
19:00

Zelený čtvrtek

19:00

pobožnost křížové cesty
Za rodiče Lopraisovy, syna a Boží požehnání
a zdraví pro celou rodinu
Za rodinu Viktorýnovu a Bělochovu

Velký pátek

15:30
16:00

pobožnost křížové cesty
velkopáteční obřady

Bílá sobota

10:00 adorace u Božího hrobu
-19:30
20:00 velikonoční vigilie
Za Josefa Varmužu, živou a + rodinu a duše
v očistci
8:00 Za Rozálii a Ludvíka Veselých a živou a + rodinu
10:00 Za Boženu a Jana Výletovy a dvoje rodiče

SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

8:00

Na poděkování za 80 let života, s prosbou + syna
pondělí v oktávu
a rodiče
velikonočním
10:00 Za nová kněžská povolání a za kněze působící
v Mistříně
Ministranti: Jan Pekárek, Martin Hajný, Petra Bužková, Ladislava Vašulková, Marie
Matěj Krakovič
Bimková, Jindra Šťastná, Helena Podveská, Anna
Pešová
na svátky všichni

Ohlášky:
¾ Nahlaste, prosím, případné další nemocné, kteří chtějí doma přijmout svátosti. Chodil bych, podle zájmu,
ve středu 13.4. odpoledne.

¾ Od Velkého pátku se koná sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě.
¾ Noste, prosím, do kostela také pokladničky Postní almužny.
¾ V sobotu 16.4. v 9 hod.!!! bude v kostele další příprava biřmovanců.
¾ V kostele se můžou zájemci napsat na adorační službu na Bílou sobotu od 10 hod do velikonoční
vigilie.

¾ Příští neděli, na hod Boží velikonoční, bude sbírka na kněžské platy v naší arcidiecézi. Budou se také
žehnat pokrmy.

