
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

ve farnostech Brankovice, Chvalkovice a Hvězdlice 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB: 

Neděle 

4. dubna 

2021 

NEDĚLE 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

         Boží hod velikonoční 

Žehnání pokrmů doma 

9.30 CHVALKOVICE – Za z. Miloslava Jeřábka, ž. a z. rodinu  

                                           Jeřábkovu a Brantalíkovu 

11.00 BRANKOVICE – Za svěřený lid 

   

Pondělí 

5. dubna 

Pondělí v oktávu velikon. 8.15 N. HVĚZDLICE – Na dobrý úmysl 

9.30 NEMOCHOVICE – Za uzdravení nemocných 

11.00 BRANKOVICE – Za všechny dárce a dobrodince + DVO 

Úterý 

6. dubna 

Úterý v oktávu velikon.  

Středa 

7. dubna 

Středa v oktávu velikon. 17.00 CHVALKOVICE – Za z. rodinu Janalíkovu a Kameníčkovu 

Čtvrtek 

8. dubna 

Čtvrtek v oktávu velikon. 17.00 NEMOCHOVICE – bohoslužba nebude 

18.30 BRANKOVICE – Za uzdravení nemocných 

Pátek 

9. dubna 

Pátek v oktávu velikon.  

Sobota 

10. dubna 

Sobota v oktávu velikon. 17.00 N. HVĚZDLICE – Za svěřený lid 

   Neděle 

11. dubna 

2021 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

(Neděle Božího milosrdenství) 

9.30 CHVALKOVICE – Za z. Jiřinu a Františka Štukavcovy,  

                                         oboje rodiče, sourozence a ž. r. Kolářovu 

11.00 BRANKOVICE – Za naše rodiny a duše v očistci 

15.00 CHVALKOVICE – pobožnost k Božímu milosrdenství 

    

 

„Nikdo není tak chudý, aby nemohl dát to, co má, ale ještě spíš to, čím je.“ 

papež František  

  
 

PRO VŠECHNY FARNOSTI OHLEDNĚ KARANTÉNY KVŮLI KORONAVIRU:  

Je stále nutné dodržovat základní pravidla a příslušná nařízení hygieny!!! Moc Vám děkuji. 

 

OMEZENÍ ÚČASTNÍKŮ NA BOHOSLUŽBĚ: Podle posledního usnesení vlády s účinností od neděle 27. 

12. 2020 na jedné bohoslužbě bez zpěvu může být obsazenost nejvýše 10 % z počtu míst k sezení v kostele. 

V BRAN – 15, ve CHV – 12 a v NHV – 20 účastníků bohoslužby. 

 

ORIENTAČNÍ PRAVIDLO: Stačí pouze 1 bohoslužba týdně v době nouzového stavu v období 

koronakrize. Jinak sledujte bohoslužby v rádiu, v televizi a na internetu. Je to také velká příležitost objevit 

individuální i společnou četbu Písma svatého doma v rodině. 

 

PŘÍSNĚJŠÍ OPATŘENÍ PŘI BOHOSLUŽBÁCH: Místo roušek, prosím, noste respirátory FFP2. Lidé, 

kteří spolu netvoří 1 domácnost, tak musí sedět v lavicích od sebe v rozestupu min. 2 metry. Toto platí od 

měsíce března až do odvolání. Děkuji moc za dosavadní dodržování pravidel a vzájemnou ohleduplnost do 

budoucna. 


