
Pořad bohoslužeb farností Velká nad Veličkou a Kuželov tel: 605 522 841 

http://farnostvelka.cz/ 

Den  Hod. Bohoslužby 2022 

Ne 

22.5. 

6. neděle 

velikonoční 

9:00 

 

10:45 

11:45 

12:30 

Kuželov– Za + rodiče Zdeňkovi a celou živou a + 

rodinu Zdeňkovu 

Velká – Za farníky a dobrodince farnosti 

Velká – příprava dětí k 1.sv. přijímání 

Velká– křest dítěte 

Po 

23.5. 

Pondělí po 6. 

neděli 

velikonoční 

17.00 Kuželov – Za + manžela, dvoje rodiče, duše v očistci a 

ochranu a pomoc Boží pro živé  rodiny  

(17:30 – příprava dětí k 1.sv. přijímání) 

Út 

24.5. 

   

St 

25.5. 

 18:30 Velká – Za + Květoslavu Ovečkovu a živou a + rodinu 

(Ze Slavnosti Nanebevstoupení Páně) 

Čt 

26.5. 

Slavnost 

Nanebevstoupení 

Páně 

17:00 Kuželov – Na poděkování za 60 let života a za celou 

živou rodinu 

Pá 

27.5. 

Pátek po 6. neděli 

velikonoční 
18:30 Velká – Za + Tomáše Halíčka a celou živou a + rodinu 

So 

28.5. 

   

Ne 

29.5. 

7. neděle 

velikonoční 

9:00 

10:45 

11:45 

Kuželov– Za farníky a dobrodince farnosti 

Velká – Za + pana varhaníka Martina Migotu 

Velká – příprava dětí k 1.sv. přijímání 

Po 

30.5. 

Pondělí po 7. 

neděli 

velikonoční 

17:00 Kuželov – Za + dceru, rodiče z obou stran a za zdraví a 

ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu 

(17:30 – příprava dětí k 1.sv. přijímání) 

Kuželov:  -  

V neděli 15.5. se ve sbírce na potřeby farnosti vybralo 10 024,-Kč. Všem 

dárcům Pán Bůh zaplať. Tuto neděli neděli 22.5. je sbírka na 

pronásledované křesťany. 

Vzadu v kostele se můžete napsat na rozpis na vedení májových pobožností. 

Velká nad Veličkou:  

V neděli 15.5. se ve sbírce na potřeby farnosti vybralo 21 370,-Kč. Všem 

dárcům Pán Bůh zaplať. Tuto neděli neděli 22.5. je sbírka na 

pronásledované křesťany. 

Příští neděli 29.5. bude ve Velké nad Veličkou sbírka na církevní školy. 

Vzadu v kostele se můžete napsat na rozpis na vedení májových pobožností. 
 

http://farnostvelka.cz/

