
POŘAD BOHOSLUŽEB 
V TÝDNU OD 17. 4. DO 24. 4. 2016 

 

Den Liturgická oslava Hodina Úmysly 

NE 

17.4. 
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

7:45 

 

11:00 

 

 

17:30 

Za farní rodinu v Zubří a Vidči 

 

Za Jaroslavu Benovou, syna Martina 

 a rodinu Benovu 

 

Večerní modlitba 

PO 

18.4. 
 19:10 

Za živou a zemřelou rodinu Hoferovu 

 a duše v očistci  

ÚT 

19.4. 
 6:30 Za Zdenku Kokešovou a rodiče  

ST 

20.4. 
 19:10 

Na daný úmysl 

(kaple Staré Zubří) 

ČT 

21.4. 
 17:30 Modlitby matek  

PÁ 

22.4. 
 

17:30 

 

 

Za pomoc a ochranu Boží pro celou rodinu  

 

Po mši svaté MODLITBY ZA KNĚZE  

SO 

23.4. 

Svátek  

sv. Vojtěcha, biskupa a 

mučedníka  

6:30 
Za Jiřího Petřeka, živou a zemřelou rodinu 

Petřekovu a Juříčkovu  

NE 

24.4. 
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

7:45 

 

11:00 

 

17:30 

Za farní rodinu v Zubří a Vidči 

 

Za novokřtěnce a jejich rodiny  

 

Večerní modlitba 

 

V tomto týdnu bude zpovídání pro děti, které se připravují na 1. svaté přijímání. Vždy před 

večerní mší svatou. 

 

Národní pouť k Božímu milosrdenství do Krakova poslední sobotu v květnu vyjde na 

500,- Kč. Cesta 300,- Kč a poutnický balíček 200 Kč, ve kterém budou materiály pro pouť 

a příspěvek bude sloužit na pokrytí organizačních nákladů. 

 

Svatý otec František vyhlásil celoevropskou sbírku na pomoc Ukrajině. Od neděle 24. 

dubna do neděle 1. května bude vzadu v kostele pro tento účel pokladnička. 



Česká biskupská konference vyhlásila na 28. 5. 2016 celonárodní pouť do Krakova v 

rámci Svatého roku milosrdenství. Program v Krakově zajišťuje Radio Proglas 

(www.proglas.cz) a bude následující:  

9.00 – zpěvy, texty a úvahy 

10.30 – mše sv., kterou slouží kardinál Dominik Duka a kázání má o. arcibiskup Jan 

Graubner 

12.00 – 13.30 oběd z vlastních zásob, prohlídka poutního areálu, volno 

13.30 – 14.30 souběžný program na třech místech, a to:  

     koncert Scholy brněnské mládeže,  

     přednáška o. biskupa Pavla Posáda,  

     adorace s o. biskupem Janem Vokálem 

15.00 – korunka k Božímu milosrdenství 

15.30 – putování do chrámu sv. Jana Pavla II. 

16.00 – ukončení programu 
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Poutníci mohou do Krakova cestovat prostřednictvím cestovních kanceláří působících 

v naší arcidiecézi, a to: AWERTOUR Zábřeh, MIKLAS TOUR Prostějov a KUČERA 

Zlín. Nabízené poutní zájezdy najdete na webových stránkách těchto kanceláří. Poutníci 

však mohou cestovat i samostatně osobními auty nebo si farnost zorganizuje autobus 

sama. V obou případech však budou poutníci potřebovat poutnický balíček za 200 Kč, ve 

kterém budou materiály pro pouť a příspěvek bude sloužit na pokrytí organizačních 

nákladů (informace na www.proglas.cz).  
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