
2. května 2021 
 

 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
  

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
2.5. 

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

 

8.00 Za + Rudolfa Ference 

9.30 
Za zdraví a Boží požehnání pro 

maminky Máriu a Viktoriu 

17.30 Za + Annu Sulitkovou 

Pondělí 

3.5. 
   

Úterý  
4.5. 

 16.30 Na úmysl dárce 

Středa 
5.5. 

 16.30 Za duše v očistci 

Čtvrtek 
6.5. 

Sv. Jana Sarkandra,  

kněze a mučedníka 
16.30 

Na poděkování za 25 let společného 
života s prosbou o Boží vedení do 

dalších let 

Pátek  
7.5. 

 16.30 Za dar zdraví a pokoj v rodině 

Sobota 
8.5. 

 
 

7.30 
 

 

Neděle 
9.5. 

 

 

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

  

 

8.00 
Za + Žofii Káňovou, manžela a 

rodiče z obou stran 

9.30 Za dar zdraví a pokoj v rodině 

17.30 
Za živou a + rodinu Stanovskou a 

Haderkovou 

 

 

 

 

 

 

 



Od pondělí 26. 4. 2021 neplatí omezení na 10 % kapacity, ale možnost naplnit kapacitu při 
dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné 
domácnosti. Neplatí ani zákaz zpěvu při bohoslužbě. 

Při bohoslužbě je dále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela 
si desinfikovat ruce. Přesto, že to není výslovně uvedeno, žádám Vás, abychom i 
nadále neužívali svěcenou vodu v kropenkách a při mši svaté vynechali pozdravení 
pokoje. 

Tato opatření se týkají výhradně bohoslužeb, které jsou zahrnuty do výkonu práva pokojně 
se shromažďovat.  Jiné organizované akce a setkání podle č. 16 tohoto opatření zatím 
umožněny nejsou. 

Je to jistě velmi vítaná změna především v počtu účastníků bohoslužeb. Proto naléhavě 
vybízím kněze i věřící ve farnostech, aby nadále platná výše uvedená omezení byla při 
bohoslužbách dodržována.  

 

 Příští neděli 9.5.2021, se koná sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. 

Děkujeme všem za příspěvek do této sbírky. 

 Děkujeme dnes také všem, kteří umožnili svými dary realizaci nové vitráže 

Zmrtvýchvstání na našem domě z ulice Vítkovické. V uplynulém týdnu byla tato vitráž 

instalována, aby ožila i pro lidi, kteří ji budou pozorovat z ulice budeme ještě hledat 

řešení jejího podsvícení. Slavnostní požehnání plánujeme na pátek 11. června na 

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova po odpolední mši v 16:30 za přítomnosti našeho 

biskupa Martina. 

 Májové pobožnosti – budou v květnu každý pátek (tedy celkem 4x) v závěru eucharistie.  

 Před svatodušními svátky, v sobotu 22.5. 2021 dopoledne od 9 hod. bychom se rádi 

pokusili o DUCHOVNÍ OBNOVU (po dlouhé době od loňského února). V programu bude : 

téma k zamyšlení, prostor pro tichou meditaci a nakonec slavení eucharistie (tentokrát 

bez společného oběda).  

 Téhož dne 22.5. večer od 21:00 hod. by byla SVATODUŠNÍ VIGILIE – BDĚNÍ: čtení 

Božího slova, ticho, zpěvy a modlitba o nové vylití Ducha svatého. Společenství kolem 

kostela, středisko mládeže i salesiánská komunita stojí před novými výzvami a prochází 

procesem hledání.  

 


