
Pořad bohoslužeb od 21. 5. do 28. 5. 2017 
 

 

Neděle 21. května 

6. neděle velikonoční 

9.00 HL   Za + Marii a Květoslava Nášelovy, rodiče, sourozence   

  a ochranu pro * rodinu 

10.30 DL Za + Stanislava Kúdelu, Marii Slovákovu, syna Ivana, 

dva manžely, rodiče Kúdelovi, ochranu pro * rodinu 

Pondělí 22. května  

Památka sv. Rity  

z Cascie, řeholnice 

18.00 SE Za rodinu Kuželovu, Vaněčkovu, duše v očistci, 

požehnání a ochranu pro celou * rodinu 

Úterý 23. května  

 

17.30 DL Za + rodiče Majeríkovy, dceru Janu, rodinu Zmeškalovu, 

Masařovu, Martincovu a požehnání pro celou * rodinu 

Středa 24. května   

Čtvrtek 25. května 

Slavnost 

Nanebevstoupení Páně 

16.00 HL 

 

Za + Josefa Šimoníka, jeho rodiče, za duše v očistci, 

ochranu, pomoc a požehnání pro * rodiny 

17.30 DL Za + Aloise Chupíka, požehnání, ochranu Panny Marie  

a dary Ducha svatého pro * rodinu 

Pátek 26. května 

Památka sv. Filipa 

Neriho, kněze 

17.30 DL   Za rodiče Jedlovcovy, dvě dcery, manžele Máčalíkovy,  

  syna, za celou + rodinu a za duše v očistci 

Sobota 27. května 

Památka sv. Augustina  

z Canterbury, biskupa 

17.30 HL   Za + rodiče Slovákovy, jejich + děti a ochranu  

 a pomoc pro * rodinu 

Neděle 28. května 

7. neděle velikonoční 

 

9.00 HL Za + Marii Jankovu, její dvě sestry, rodiče a za dar 

zdraví pro celou * rodinu 

10.30 DL Za * a + farníky 

 

Oznamy: 

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

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

Sehradice - každý den kromě PO v 17 hodin 

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

Neděle - je pravidelná měsíční sbírka. 

- pouť u Chladné studni. V 15 hodin tam bude mše svatá. Sraz v Loučce u Obecního úřadu ve 

13.45 hodin. 

- v 18 hodin v kostele v Dolní Lhotě setkání členů živého růžence. Bude to i s májovou 

pobožností. 
 

- V pátek a v sobotu se budou zapisovat úmysly na mše svaté. Do pátku se zapisují jubilea. 
 

- V sobotu bude po mši svaté další příprava biřmovanců. 
 

- V sobotu 27. 5. chtějí uzavřít v Luhačovicích svátost manželství Petr Kužela z Dolní Lhoty a 

Vendula Sekyrová z Krhové. V sobotu 10.6. chtějí uzavřít v Horní Lhotě svátost manželství 

Josef Slíva ze Sehradic a Simona Bajáková z Turzovky. Kdo byste věděl o nějaké překážce 

bránící těmto sňatkům, oznamte to bez odkladu na faře. 
 

- V pondělí 29.5. bude v 19 h. na faře setkání pastorační rady. Prosím členy o účast. 


