
Duchovní správa v Horní Lhotě 
 

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B 

V týdnu od  16. února  do 23. února 2014 

 

16. února : Neděle 

 6. neděle v mezidobí 

barva  zelená, 523,-,674 

  6.55  

 

 

   

9.30  

Na poděkování za dožití životního jubilea 80 let, za dar 

zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu a + rodinu 

Kolaříkovu, Mikuláškovu a duše v očistci 

 

Za farníky 
 

17. února : Pondělí 
Sv. Alexia a druhů 

barva zelená, 516,-,812 

 

17.00    

 

Sehradice:  Za +rodiče Záhorovské a Fiedorovi+Libuši 

Fiedorovou, celou zemřelou rodinu, duše v očistci. A 

s prosbou o dar víry a Boží požehnání pro celou rodinu         

18. února : Úterý 

Ferie 

barva zelená, 516,-,812 

 

17.00 

 

Sehradice:  Mše sv. a Mariánské večeřadlo (P. Stříž). 

19. února : Středa 

Ferie 

barva zelená, 591,-,802 

  

20. února : Čtvrtek  
Ferie 

barva zelená, 591,-,802 

 

17.30  

 

Za + Oldřicha Kovaříka, celou živou a + rodinu 

21. února : Pátek 

Sv. Petra Damianiho, 
biskupa a učitele církve 

barva bílá, 523,-,806 

 

17.30  

 

Na dobrý úmysl a s prosbou o požehnání pro celou rodinu 

DL 

22. února : Sobota  
Svátek Stolce sv. Petra, 

apoštola 
barva bílá, 826,791,931 

17.30 Za Františka Petráše, dvě sestry, jejich rodiče, dva švagry, 

duše v očistci, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou 

živou rodinu 

23. února : Neděle  

7. neděle v mezidobí 
Sv. Polykarpa, biskupa a muč. 
Sbírka "Haléř sv. Petra" 
barva zelená, 515,-,812 

 

  6.55  

 

  9.30  

 

   Za + Bohumila Hubáčka, rodiče, bratra a duše v očistci     

 

Za + Františka a Martu Máčalovy, dvoje rodiče a sourozence 

 

 

Svátky:* v pondělí sv. Alexia a druhů, řeholníků,  

*v pátek sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve 

 *v sobotu svátek Stolce sv. Petra, 

 *příští neděli sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka. 

 

Připomínám biřmovancům skupiny B, kteří mají v pátek v 19.00 hodin setkání, aby si přinesli 

propisku a nějaký poznámkový sešit.  

*Upozorňuji také na nabídku pro děvčata od 13. do 16. let – víkendový pobyt v Kelči, který 

pořádá Centrum pro rodinný život ve Valašských Kloboukách. Podrobnosti na plakátku ve 

vývěsce.  

*Příští neděli bude při všech bohoslužbách sbírka na potřeby Svatého otce „haléř svatého Petra“ 
 


