
Pořad bohoslužeb od 1. 10. do 8. 10. 2017 
 

Neděle 1. října 

26. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za + Václava a Annu Maňasovy, jejich rodiče  

 a za ochranu a pro * rodiny 

10.30 DL Za + Marii a Bohuslava Maňasovy, jejich rodiče, duše  
v očistci, dar zdraví, ochranu Panny Marie a požehnání 

pro * rodiny 

15.00 HL Pohřeb p. Josefa Vojáčka 

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

Úterý 3. října   

Středa 4. října 

Památka sv. Františka  

z Assisi 

  

Čtvrtek 5. října 16.00 HL Za + Olgu Navrátilovu, + vnuka Jiřího a za * a + rodin 

16.00 HL Za + rodiče Malyškovy, Žáčkovy s prosbou o ochranu 

Panny Marie pro * rodinu 

17.30 DL Za + Marii Tarabusovu a dar zdraví pro celou * rodinu 

8.00 DL Na úmysl dárce 

17.30 HL Za členy živého růžence z Horní Lhoty 

9.00 HL Za * a + farníky 

 

10.30 HL 

 

Za všechny dobrodince a poutníky 

 

Oznamy: 
 

- Děkuji všem, kdo se účastnili v pátek čtení Bible v Dolní Lhotě. Dnes bude čtení Bible od 

16 hodin v Sehradicích. 
 

- V Uherském Brodě je dnes Růžencová pouť. Mši svatou v 18.30 hodin bude sloužit  

novokněz P. Metoděj Němec OP. 
 

- Úklid kostela před hodama se bude provádět v úterý od 9 hodin. Úklid zajišťují ze Sehradic. 

Prosí ochotné ženy i muže o pomoc. 
 

- V pátek budu od 8.30 hodin navštěvovat nemocné… Od 15.30 hod. bude v Horní Lhotě 

příležitost ke svátosti smíření a k tiché adoraci. Po mši svaté bude prvopáteční pobožnost. V 

Dolní Lhotě bude příležitost ke svátosti smíření od 17 hod. Po mši svaté bude prvopáteční 

pobožnost a Večer chval. 
 

- Říjen je měsíc, ve kterém se máme víc než jindy, modlit růženec. Proto povzbuzuji všechny 

bez rozdílu ke společné modlitbě růžence. Kdo nezvládne celý růženec, ať se modlí alespoň 

jeden desátek.  
 

- V sobotu 14.10. bude v Olomouci vysvěcen na biskupa P. Antonín Basler. Kdo by chtěl na 

svěcení jet, ať zapíše v zákristii. Pojede se auty, počítejte i se stáním při bohoslužbě. 


