Pořad bohoslužeb
ve farnosti Dvůr Králové nad Labem
v týdnu od 02.05. – 09.05. 2021
Neděle – 02.05.

Dvůr Králové n. L. 8.00 Za + Karel a Vilém
9.30
5. neděle velikonoční sv. Jana Křtitele
11.00
Chotěborky
8.00
Choustníkovo
18.00
Hradiště

Pondělí – 03.05.
Sv. Filipa a Jakuba

Dvůr Králové n.L.

18.00 Za + sr. Emilu Ostrowskou

Úterý – 04.05.
Sv. Florián

Dvůr Králové n.L.

8.00

Za živé a + farníky

Středa – 05.05.

Dvůr Králové n.L.

18.00

Za nenarozené děti

Čtvrtek – 06.05.
Sv. Ján Sarkandr

Dvůr Králové n.L.
Třebihošť

8.00 Za + Hanu Krpálkovou
18.00 Po mši svaté májová pobožnost

Pátek – 07.05.

Dvůr Králové n.L.

18.00 Za + sr. Teresu Barbaru

Sobota- 08.05.
Dvůr Králové n.L.
Panny Marie, prostřednice Velký Vřešťov
všech milostí
Vítězná u
Studánky

18.00 Za Boží požehnání pro rodinu Figurovou
16.00

16.00

Neděle – 09.05.

Dvůr Králové n. L. 8.00 Za Boží požehnání pro Emílii a Valérii
9.30 Za + Jaroslava a Martu Štaffovi
6. neděle velikonoční sv. Jana Křtitele
Chotěborky
8.00
Choustníkovo
18.00
Hradiště

Nové hygienické opatření pro kostely od nás vyžadují následující: dodržovat rozestupy 2
metry od sebe s výjimkou členů jedné domácnosti, dezinfikovat ruce, mít zakrytá dýchací
cesty respirátorem. Od příští neděle se tedy nebudeme muset zapisovat na mše svaté,
nebude už ani mše svatá v 11.00 hod. ale prosím sedejme si bud na kraje lavic, nebo na židle
tak abychom rozestupy opravdu dodržovali. Sobotní mše svatá s nedělní platnosti zatím
zůstává.
Svatý otec nás zve v květnu k modlitbě svatého růžence za ukončení pandemie. Ve farním
kostele se budeme modlit sv. růženec v neděli v 16.00 a po něm bude následovat modlitba
litanii k Panně Marii. Kdo chce může přijít.
Májové pobožnosti budou v květnu každý čtvrtek v Třebihošti spojené se mši svatou, ve
Dvoře Králové v pátek po večerní mši svaté a v neděli odpoledne. Kdyby někdo z vás chtěl,
aby byla májová u kapličky nebo v kostele někde v naší farnosti je možné tak udělat v úterý
večer. Je potřeba místo připravit a přijít se domluvit s knězem.
Na stolíku je nové číslo časopisu Milujte se. Příspěvek na tisk je 20,- Kč. Zároveň nám
z redakce poslali i pár starších čísel, můžete si je zdarma rozebrat na stolíku za lavicemi.

