
Pořad bohoslužeb od 26. 3. do 2. 4. 2017 
 

 

 

Neděle 26. března 

4. neděle postní 

9.00 HL   Za + Petra Zábojníka, švagra Michala, rodiče Zábojníkovy  

  a Pytlovy, za dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu 

10.30 DL   Za Jaroslava Janušku, dvoje rodiče, Františka  

 Borovjaka a za celou * a + rodinu 

Pondělí 27. března 17.00 SE   Na poděkování za 65 let společného života s prosbou  

  o ochranu pro celou * rodinu 

Úterý 28. března 

 

17.30 HL Za + Jaromíra Chvostka, babičku a za duše v očistci 

Středa 29. března   

Čtvrtek 30. března 16.00 HL 

 

  Za Josefa Maňase, rodiče, za celou * a + rodinu a za duše  

  v očistci 

Pátek 31. března 

 

17.30 DL   Za Aloisii Žáčkovu, manžela, syna Františka, za duše  

  v očistci a za dar zdraví pro celou * rodinu 

Sobota 1. dubna 

1. sobota v měsíci 

7.30 DL   Na úmysl dárce 

17.30 HL Za členy živého růžence z Horní Lhoty 

Neděle 2. dubna 

5. neděle postní 

9.00 HL Za * a + farníky 

10.30 DL   Za Annu Slovákovu, manžela, dceru Annu, syna Václava,  

  za dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

 

Pobožnosti křížové cesty: 

Horní Lhota - čtvrtek 15.30 hodin, neděle 14 hodin 

Dolní Lhota - pátek 17 hodin, neděle 10 hodin 

 

- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli byla: HL 8.225,-Kč, DL 15.360,- Kč. Za Vaše 

dary Vám Bůh štědře odplať. 
 

 - Na jednání ekonomické rady farnosti jsme řešili vnitřní vybavení kostela v Dolní Lhotě, 

pořízení lavic. Lavice budou mít kovový rám, dřevěný sedák a opěradlo s polstrováním. 

Budou v několika délkách. 0,5 m vyjde přibližně na 3.500,- Kč. Pokud by se nashromáždilo 

více peněz, do hodů by se mohla udělat první polovina. 
 

- Od pátku do neděle měli své třídenní maminky z hnutí modlitby matek. Děkuji za vedení 

modliteb růžence i za křížové cesty. 
 

- Ve čtvrtek bude v 17 hod. v kostele v DL další schůzka ministrantů. 
 

- Z pátku na sobotu jsou děti z náboženství od 4 do 6 třídy pozvány na přespání na faru. 

Přihlašuje se u P. Jiřího (případně v hodině náboženství). Bohatý program. 
 

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

setkání je zajištěna, pojede autobus. Podrobnosti na www stránkách animátorů děkanátu. 
 

- V sobotu večer po mši svaté bude v kostele v Horní Lhotě čtení bible.  Původní úmysl 

uspořádat toto čtení v neděli se musel kvůli zpovídání změnit. Udělejte si čas a přijďte 

naslouchat poselství Bible. Bude se číst evangelium podle Marka. 
 

- Blíží se zpovídání před Velikonocemi – na nástěnce je rozpis v celém děkanátu. 


