
Pořad bohoslužeb od 30. 7. do 6. 8. 2017 
 

 

Neděle 30. července 

18 neděle v mezidobí 

 9.00 HL Za + rodiče Bližňákovy, 2 syny, 3 dcery,  

duše v očistci a požehnání pro * rodinu 

 10.30 DL Za + Annu Váňovu, její + rodiče a sourozence  

a za celou * a + rodinu Váňovu a Babáčkovu 

Pondělí 31. července 

Památka sv. Ignáce z 

Loyoly, kněze 

18.00 SE Za + Ottu Hofschneidera, + Marii Čepičákovu,  

+ Cecílii Frýdlovu, za duše v očistci, dar zdraví 

a požehnání pro * rodinu 

Úterý 1. srpna 

Památka sv. Alfonsa z 

Liguori, biskupa a uč. círk 

  

Středa 2. srpna   

Čtvrtek 3. srpna 16.00 HL  Za + Františku a Aloise Pláškovy, rodiče z obou stran,  

 dar víry a ochranu Panny Marie pro celou rodinu 

Pátek 4. srpna 

Památka sv. Jana Maria 

Vianeye, kněze, 

1. pátek v měsíci 

16.00 HL Za + rodinu Kovářovu, Žáčkovu, Hubáčkovu,  

dary Ducha svatého a přímluvu Panny Marie 

17.30 DL Za členy živého růžence z Dolní Lhoty 

Sobota 5. srpna 

Památka Panny Marie 

Sněžné; 1. sobota v měsíci 

8.00 DL Na úmysl dárce 

17.30 HL Za + Ludmilu a Františka Březinovy  

a za celou * a + rodinu 

Neděle 6. srpna 

Svátek Proměnění Páně 

17.30 DL Za * a + farníky 

 

Oznamy: 
 

- Ve středu bude v 19.30 h. krátká pastorační rada. 
 

- V 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. Večer chval o prázdninách 

nebývá. 
 

- V neděli máme Farní pouť do Provodova. Odchod v 6.45 h. od kostela v HL. Poutní mše 

svatá v 9 h. Kdo nemůžete na pouť, mše svaté jsou v sobotu večer v HL nebo v neděli večer 

v DL. 
 

- V zákristii jsou k vyzvednutí přihlášky do náboženství na příští školní rok. Podávají se 

stejně jako v minulých letech - přihlašují se děti 1.třídy. 
 

- Během prázdnin mohou děti sbírat chybějící dílečky na dolepení obrázku. Budou se dávat 

po mši svaté v zákristii. 


