
Pořad bohoslužeb od 19. 3. do 26. 3. 2017 
 

 

Neděle 19. března 

3. neděle postní 

9.00 HL   Za + Oldřicha Kovaříka, celou rodinu, pomoc  

  a ochranu pro * rodiny 

10.30 DL   Za Anastázii Kuželovu, manžela, sestru Ludmilu,  

 snachu Věru, za dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

Pondělí 20. března 

Slavnost sv. Josefa, 

snoubence Panny Marie 

16.00 HL Za * a + farníky 

17.30 DL Na úmysl dárce 

Úterý 21. března 

 

17.00 SE   Za stařečky Latinákovi, rodiče Idesovi, bratry Aloise  

  a Josefa Václavíkovi, duše v očistci a ochranu  

 pro * rodiny 

Středa 22. března   

Čtvrtek 23. března 16.00 HL Za + Ludmilu a Karla Myškovy, dvě dcery a dva zetě 

Pátek 24. března 

 

17.30 DL   Za + Miroslava Žáčka, dceru, rodiče, rodiče Máčalovi,   

  Annu Váňovu, manžela a ochranu pro * rodinu 

Sobota 25. března 

Slavnost  

Zvěstování Páně 

8.00 DL Za * a + farníky 

17.30 HL Za Jiřinu a Ladislava Masařovi a rodiče 

 

Neděle 26. března 

4. neděle postní 

9.00 HL   Za + Petra Zábojníka, švagra Michala, rodiče   

  Zábojníkovi a Pytlovi, za dar zdraví a ochranu  

  pro celou * rodinu 

10.30 DL   Za Jaroslava Janušku, dvoje rodiče, Františka  

 Borovjaka a za celou * a + rodinu 
 

Pobožnosti křížové cesty: 

Horní Lhota - čtvrtek 15.30 hodin, neděle 14 hodin 

Dolní Lhota - pátek 17 hodin, neděle 10 hodin 

 

- V pondělí v 19 hodin bude v Dolní Lhotě ekonomická rada farnosti. 
 

- V týdnu bude v kostele v DL společenství dětí - PO v 17 h. mladší, ČT v 18 h. starší. 
 

- Od pátku do neděle budou mít své třídenní maminky z hnutí modlitby matek. Podrobný 

program třídenní je na nástěnce. Maminky povedou jak křížové cesty, tak modlitbu růžence. 
 

- Z pátku 31.3. na sobotu 1.4. se připravuje pro děti z náboženství od 4 do 6 třídy přespání 

na faře. Děti dostanou v náboženství pozvánku s informacemi. 
 

- V sobotu 1.4. bude diecézní setkání mládeže ve Zlíně. Mladí jste přihlášeni? Doprava na 

setkání je zajištěna, pojede autobus. 
 

- Ve farním listě začátkem měsíce jsem psal větší zapojení se Vás, farníků, při slavení mše 

svaté a o úmyslu uspořádat 2. 4. čtení bible. Prosím o obsazení lektorské služby. 

 
 


