
Pořad bohoslužeb od 2. 4. do 9. 4. 2017 
 

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 

Pondělí 3. dubna 17.00 SE   Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Úterý 4. dubna   

Středa 5. dubna   

Čtvrtek 6. dubna 16.00 HL 

 

Za * a + rodinu Šustkovu a Schovajsovu, za dar zdraví  

a požehnání 

Pátek 7. dubna 

1. pátek v měsíci 

16.00 HL Za Aloise Šenovského, jeho rodiče, dědečky a ochranu  

pro * rodinu 

 17.30 DL  Za + rodiče Žáčkovy a Váňovy 

17.30 HL Za + Aloise Váňu (10. výročí), manželku Martu, syna 

Aloise a za celou * a + rodinu 

 

Neděle 9. dubna 

KVĚTNÁ NEDĚLE 

8.45 HL Za Martu a Františka Máčalovy, dar zdraví a ochranu  

pro * rodinu 

10.30 DL   Za + Jarmilu Kuželovu, manžela Aloise, rodinu  

Záhorovskou, + Františka Janalíka s prosbou o dar zdraví  

a požehnání pro celou * rodinu 

 

Pobožnosti křížové cesty: 

Horní Lhota - čtvrtek 15.30 hodin, neděle 14 hodin 

Dolní Lhota - pátek 17 hodin, neděle 10 hodin 
 

- V pátek a v sobotu jsme s děti z náboženství od 4. do 6. třídy prožili na faře pěkné hodiny. 

Děkuji maminkám za dobré buchty a hlavně p. katechetce Monice za pomoc se vším. 
 

- V sobotu večer po mši svaté jsme v kostele v Horní Lhotě četli z bible - evangelium podle 

Marka. Děkuji všem, kdo přišli poslouchat i všem, kdo předčítali. 
 

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

- Ve středu od 14 hodin se bude v DL dělat úklid kostela před Velikonocemi. Prosím, aby 

přišli nejen ženy ale i muži. 
 

- Čtvrtek: od 8.30 h. návštěvy nemocných. Je to z důvodu zpovídání před Velikonocemi; 

zpovědní den farnosti před Velikonocemi. Zpovídat se bude v obou kostelích: HL 14 - 16.30 

h.; DL 14 - 16 h. Na nástěnce je rozpis i v ostatních farnostech děkanátu. 
 

- Pátek: od 15.30 h. bude v HL příležitost ke svátosti smíření a k tiché adoraci. Po mši svaté 

bude prvopáteční pobožnost. V DL bude příležitost ke svátosti smíření po 17 hod. Po mši 

svaté bude krátká adorace a Večer chval. 
 

- Opakovaný oznam z minulé neděle o pořízení lavic do Dolní Lhoty: 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. 


