
Pořad bohoslužeb od 28. 5. do 4. 6. 2017 
 

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 

Pondělí 29. května 18.00 SE Za + Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, jejich rodiče, 

duše v očistci a ochranu pro celou * rodinu 

Úterý 30. května  

Památka sv. Zdislavy 

  

Středa 31. května 

Svátek Navštívení  

Panny Marie 

17.30 DL Mše svatá u Boží muky nad Dolní Lhotou 

Čtvrtek 1. června 

Památka sv. Justina, mučed. 

16.00 HL 

 

Za + rodinu Šenovskou, Hlavicovu, duše v očistci, dar 

zdraví a ochranu pro * rodiny 

Pátek 2. června 

1. pátek v měsíci; 

Památka sv. Marcelina  

a Petra, mučedníků 

16.00 HL   Za + rodiče Mottlovy, dar zdraví a ochranu  

 pro * rodinu 

17.30 DL Za dvoje + rodiče, jejich + děti, za duše v očistci,  

dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

Sobota 3. června 

1. sobota v měsíci; 

Památka sv. Karla Lwangy  

a druhů, mučedníků 

8.00 DL Na úmysl dárce 

17.30 HL Za členy živého růžence ze Sehradic 

Neděle 4. června 

Slavnost Seslání  

Ducha svatého 

9.00 HL Za * a + farníky 

10.30 DL Za + Milana Žáčka, jeho rodiče, tchána, dar zdraví  

a ochranu pro * rodinu 

 

Oznamy: 

Májové pobožnosti: 
Horní Lhota - PO, ÚT v 17 hodin; ST po mši svaté u Boží muky  

Dolní Lhota -  PO, ÚT, v 18 hodin; ST po mši svaté u Boží muky  

Sehradice - PO po mši svaté; ÚT v 17 hodin; ST po mši svaté u Boží muky  

u Boží muky nad DL - PO, ÚT v 19 hodin; ST po mši svaté 
 

- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli byla 19.959,- Kč - HL 9.609,-Kč, DL 10.350,- Kč. 

Začátkem května byla sbírka na křesťanská média - 10.671,- Kč. 
 

- Děkuji členům živého růžence nejen za účast na setkání, ale za jejich modlitby. 
 

- Na vývěsce jsou informace o sbírce šatstva, kterou na začátku toho měsíc organizovala 

Charita Luhačovice pro Diakonii Broumov. Poděkování dobrovolníkům za pomoc. 
 

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

- Ve čtvrtek bude v HL po mši svaté další schůzka ministrantů. 
 

- 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. 
 

- V pátek mají mladí tradiční táborák u Boží muky… Začátek přibližně v 19 hodin. 
 



- V sobotu bude od 20 hodin v kostele v DL modlitební vigílie před Slavností Seslání Ducha 

svatého. V programu je modlitba z breviáře, růženec, katecheze a adorace. Přijďte prosit. 


