
Pořad bohoslužeb od 4. 6. do 11. 6. 2017 
 

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 

Pondělí 5. června  

Památka sv. Bonifáce, 

biskupa a mučedníka 

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

Úterý 6. června 

Památka sv. Pavlíny, panny  

a mučednice; Památka sv. 

Norberta, biskupa 

  

Středa 7. června 17.30 DL Za těžce nemocného syna 

Čtvrtek 8. června 

Svátek Ježíše Krista, 

nejvyššího a věčného kněze 

17.30 HL 

 

  Za Josefa Martykána, bratra Miroslava, rodiče  

Martykánovy a Kolduškovy, sestru Františku 

Rafajovu, pomoc a ochranu pro * rodiny 

Pátek 9. června 

Památka sv. Efréma 

Syrského, jáhna a uč. církve 

17.30 DL Za + manželku, duše v očistci a za celou * rodinu 

Sobota 10. června 11.00 HL Svatba Josef Slíva a Simona Bajáková  

17.30 HL Za + Františka Mikulce, syna, rodiče z obou stran, 

duše v očistci, za dar zdraví a ochranu pro celou * 

rodinu 

Neděle 11. června 

Slavnost Nejsvětější Trojice;  

1. svaté přijímání dětí 

8.45 HL Za + Václava Žáčka, rodiče, dar zdraví a ochranu 

pro celou * rodinu 

10.00 DL Za+ Luboška a Michalku Barcuchovy, + rodiče 

Annu a Aloise Petrů, duše v očistci a ochranu pro 

rodinu Barcuchovu 
 

Oznamy: 

Pobožnosti k Ježíšovu Srdci: 
Horní Lhota - ÚT v 17 hodin; ČT, SO po mši svaté 

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

Sehradice - podle domluvy 
 

- Dnes je sbírka na církevní školy. 
 

- Děkuji členům pastorační rady farnosti za pondělní setkání, za další rozpravu o životě farnosti. 
 

- Zemřel P. Antonín Kupka - pohřeb bude ve čtvrtek v 16 hod. v Luhačovicích. 
 

- V sobotu 17.6. bude ve Zlíně duchovní obnova vedená P. Vojtěchem Kodetem na téma: Jak 

být solí země. Podrobnosti jsou na plakátku. 
 

- V sobotu 17.6. chtějí uzavřít v Pozlovicích svátost manželství Miroslav Fiodor a Martina 

Kovaříková ze Sehradic  Kdo byste věděl o nějaké překážce bránící tomuto sňatku, oznamte to 

bez odkladu na faře. 
 

- V neděli 18.6. budeme slavit Slavnost Těla s Krve Páně. Mše svatá bude jen jedna, 9 h. v 

Horní Lhotě. Po ní bude eucharistický průvod a pak posezení. Prosím o přípravu oltářů a všeho, 

co je třeba k průvodu. 


