
Pořad bohoslužeb od 11. 6. do 18. 6. 2017 
 

 

 

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 

Pondělí 12. června  18.00 SE   Za * a + farníky 

Úterý 13. června 

Památka sv. Antonína z 

Padovy, kněze a uč. církve 

16.00 HL   Za dar víry, naděje a lásky pro mladé rodiny  

s prosbou o ochranu 

17.30 DL   Za + Štefana, Marii a Antona a za duše v očistci 

Středa 14. června   

Čtvrtek 15. června  

Památka sv. Víta, 

mučedníka 

16.00 HL Za * a + farníky 

17.30 DL Za * a + rodinu s prosbou o požehnání 

Pátek 16. června 17.30 DL Na poděkování za 60 let života, s prosbou  

o požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu 

Sobota 17. června 17.30 HL Za * a + rodinu Dlabalovu, všechny příbuzné  

s prosbou o požehnání 

Neděle 18. června 

Slavnost Těla a Krve Páně; 

Eucharistický průvod vesnicí; 

Den otců 

 

9.00 HL 

 

Za děti, které byly u 1.svatého přijímání, za jejich 

rodiče a za všechny muže naší farnosti 

 

Oznamy: 

Pobožnosti k Ježíšovu Srdci: 
Horní Lhota - ÚT, ČT, SO po mši svaté 

Dolní Lhota -  ÚT, ČT, PÁ po mši svaté 

Sehradice - podle domluvy 
 

- Sbírka na církevní školy minulou neděli byla 9.788,- Kč (HL 6.038,- Kč, DL 3.750,- Kč). Za 

Vaše dary Vám Bůh štědře odplať. 
 

- V pondělí bude v 18 hodin v kostele v Dolní Lhotě společenství dětí (mladších i starších). 
 

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

solí země. Podrobnosti jsou na plakátku. 
 

- V sobotu bude po mši svaté další příprava biřmovanců. 
 

- V neděli budeme slavit Slavnost Těla s Krve Páně. Tato neděle je také dnem otců. Mše svatá 

bude jen jedna, 9 h. v Horní Lhotě, venku u kostela. Po ní bude eucharistický průvod k oltářům 

a pak posezení. Prosím o přípravu oltářů a všeho, co je třeba k průvodu a také dobrot k posezení. 

Při tomto posezení s Vámi chci oslavit svých 18 let kněžství. 
 

- K zapisování úmyslů: v HL všechny termíny obsazené, v DL je několik termínů volných. 


