
        
 

 

5. Neděle velikonoční 

2. května 2021 

 

 

Pondělí  3. 5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

Čtvrtek         6. 5. Svátek sv. Dominika Savia (v Salesiánské rodině),   

   18.15. mariánské litanie   18.30   mše sv. na poděkování                      

   za školní rok v Klubu SHM 

Pátek   7. 5.  první pátek 

Sobota  8. 5. Panna Marie, Prostřednice všech milostí 

                                                                                                                                                          

Neděle         9. 5. 6. neděle velikonoční  9.30 mše sv. 

                

                                              .......................................... 
 
 Během měsíce května bude před čtvrteční večerní mší svatou v 18.15 krátká 

májová pobožnost, pomodlíme se Litanie. 

 Příští neděle je věnována modlitbě za pronásledované křesťany, na tento účel bude 
také sbírka. 

 Na přání Svatého otce bude měsíc květen věnován „maratonu“ modlitby s úmyslem 
prosit za ukončení pandemie, která již svět sužuje více než rok, a také za obnovení 
společenských a pracovních aktivit. Cílem je zapojit poutní místa na různých 
místech světa. Jsou ale vyzváni všichni věřící, aby se připojili k této modlitbě 
přímluvy a naděje adresované Panně Marii. Tato společná výzva má vytvořit 
řetěz stálé prosby z celého světa, aby na přímluvu Panny Marie od celé církve 
nepřetržitě stoupal k Otci. Každý den je do modlitby zahrnuta konkrétní skupina 
lidí. 

Úmysly sv. Otce na jednotlivé květnové dny: 
 
 1. Za všechny zesnulé 
 2. Za všechny, kteří se nemohli rozloučit se svými milovanými zesnulými 
 3. Za všechny nakažené koronavirem a všechny nemocné 
 4. Za všechny těhotné ženy a jejich nenarozené děti 
 5. Za všechny děti a dospívající 
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  6. Za všechny mladé lidi 
  7. Za všechny rodiny 
  8. Za všechny pracovníky médií 
  9. Za všechny seniory 
10. Za všechny lidi s postižením 
11. Za všechny chudé, bez domova a ty, kteří se nacházejí v ekonomické nouzi 
12. Za všechny, kteří žijí sami, a ty, kteří ztratili naději 
13. Za všechny vězněné 
14. Za všechny vědce a instituce lékařského výzkumu 
15. Za všechny migranty 
16. Za všechny oběti násilí a obchodu s lidmi 
17. Za všechny světové představitele a vedoucí mezinárodních organizací 
18. Za všechny lékaře a zdravotní sestry 
19. Za všechny lidi ve válce a za světový mír 
20. Za všechny lékárníky a zdravotnický personál 
21. Za všechny sociální pracovníky 
22. Za všechny dobrovolníky 
23. Za veškerý policejní, armádní personál a za všechny hasiče 
24. Za všechny, kteří poskytují základní služby 
25. Za všechny učitele, studenty a pedagogy 
26. Za všechny pracující a podnikatele 
27. Za všechny nezaměstnané 
28. Za Svatého otce, biskupy, kněze a jáhny 
29. Za všechny zasvěcené muže a ženy 
30. Za církev 
31. Za ukončení pandemie a obnovu našeho sociálního a ekonomického života 

 


