
Pořad bohoslužeb od 30. 4. do 7. 5. 2017 
 

 

Neděle 30. dubna 

3. neděle velikonoční 

9.00 HL   Za + prarodiče Havelkovy, syna Milana, dceru  

Drahoslavu, snachu Marii a za duše v očistci 

10.30 DL   Za členy sboru dobrovolných hasičů všech obcí  

farnosti 

Pondělí 1. května   

Úterý 2. května 

Památka sv. Atanáše, 

biskupa a učitele církve 

    

Středa 3. května  

Svátek sv. Filipa a 

Jakuba, apoštolů 

8.00 SE   Za + Jana a Annu, Vojtěcha a Jiřinu Latinákovy,  

+ rodiče, duše v očistci a ochranu pro * rodiny 

Čtvrtek 4. května  

Památka sv. Floriána, 

mučedníka 

16.00 HL 

 

Za + Františka Polácha, sestru Jaroslavu, dar zdraví  

a ochranu pro celou * rodinu 

Pátek 5. května 

1. pátek v měsíci 

16.00 HL Za * a + farníky 

17.30 DL   Za členy živého růžence z Dolní Lhoty 

Sobota 6. května  

1. sobota v měsíci; 

Památka sv. Jana 

Sarkandra, kněze a 

mučedníka 

8.00 DL Za kněze a nová kněžská povolání 

11.00 SE Za * a + občany Sehradic s prosbou o požehnání  

a ochranu od zlého 

17.30 HL Za + Františka a Zdenku Odehnalovy, jejich rodiče, dar 

zdraví a požehnání pro celou rodinu 

 

Neděle 7. května 

4. neděle velikonoční 

7.45 DL  Za + Marii Petrášovu, manžela Josefa s prosbou  

 o požehnání pro celou * rodinu 

9.00 HL  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu   

Panny Marie a dar zdraví pro rodinu Šenovskou a Váňovu 

 

Oznamy: 

Májové pobožnosti: 

Horní Lhota - ÚT, ST, PÁ, NE v 17 hodin; ČT a SO po mši svaté,  

Dolní Lhota -  ÚT, ST, ČT, NE v 18 hodin; PÁ, SO po mši svaté  

Sehradice - denně 17 hodin 

u Boží muky nad DL - PO, ÚT, ST 19 hodin 
 
 

- V pondělí 1.5. jedeme na Farní pouť do mé rodné farnosti, Jednova a do Dubu nad 

Moravou. Autobus už je obsazen. Odjezd v 7 hodin ze SE ze zastávky ….. 

 

- Pátek: od 8.30 h. návštěvy nemocných; 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. 
 

- Animátoři mládeže pořádají v Brumově – Býlnici děkanátní ples. Prosí o ceny a dary do 

tomboly. Ceny můžete donést během těchto dvou týdnu do sakristie. Děkujeme. 
 

- Měsíc květen je měsíc májových pobožností, věnujme jim tento rok větší pozornost. 



V pondělí 8.5. jsou zvány děti se svými rodiči na „pouť“ k Panně Marii Karmelské. V 8 h. 

vycházíme od fary v Horní Lhotě, o půl deváté sraz u kapličky nad Dolní Lhotou a odtud 

společná cesta do kostela na mši svatou (9 hodin). Po mši svaté několik soutěží na hřišti 

před školou a skákací hrad. 


