
Pořad bohoslužeb od 28. 1. do 4. 2. 2018 
 

Neděle 28. ledna 

4. neděle v mezidobí 

9.00 HL Na poděkování za dar mateřství a otcovství 

10.30 DL  Za + Jaroslava a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče,  

 sourozence a ochranu pro * rodinu 

Pondělí 29. ledna  17.00 SE Za * a + farníky 

Úterý 30. ledna 17.30 DL Na úmysl dárce 

Středa 31. ledna 

Památka sv. Jana 

Boska, kněze 

  

Čtvrtek 1. února 16.00 HL Na úmysl dárce 

Pátek 2. února 

Svátek Uvedení Páně  

do chrámu; 

1. pátek v měsíci 

16.00 HL  Za děti, které půjdou k 1. svatému přijímání  

 a za jejich rodiče 

17.30 DL  Za děti, které půjdou k 1. svatému přijímání  

 a za jejich rodiče 

Sobota 3. února 

Památka sv. Blažeje, 

biskupa a mučedníka; 

1. sobota v měsíci 

8.00 DL Za členy živého růžence z Dolní Lhoty 

17.30 HL Za * a + farníky 

Neděle 4. února 

5. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za + Josefa Šimonů a za celou * rodinu 

10.30 DL  Za + Františka a Ludmilu Malotovy, syna, rodiče 

 Masařovy s prosbou o ochranu pro celou rodinu 

 

Oznamy: 
 

31. 1. Světový den pomoci malomocným   2. 2. Světový den zasvěceného života 
 

- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli byla 21.176,-Kč - v HL 8.426,-Kč a v DL 12.750,-

Kč. Bůh Vám štědře odplať Vaše dary. 
 

- Poděkování: všem, kdo jste se modlili za jednotu křesťanů; všem, kdo jste se modlitby za 

kněze sloužící v našem děkanátu a všem, kdo jste se přidali k maminkám z Hnutí modlitby 

matek a modlili se za děti. 
 

- Děkuji členům pastorační rady farnosti za účast na pondělním setkání. 
 

- V čtvrtek bude v kostele v DL v 17 h. schůzka ministrantů a v 17.30 h. společo dětí. 
 

- V pátek budu od 8.30 h. navštěvovat nemocné… 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 prvopáteční pobožnost a pak 

Večer chval. 
 

- V sobotu je Hromniční pouť ve Šternberku. Autobus pojede: SE 6.45 h.; DL 6.50 h.… 
 

- V sobotu 10.2. bude mít naše farnost Adorační den farnosti v rámci adoračních dnů v naší 

diecézi. Adorace budou v obou kostelích i v kapli v Sehradicích. Rozpis k adoraci na zapsání 

adorantů je na stolku vzadu. 
 

- V neděli 11. 2. bude na Velehradě „Zimní pouť“ - k výročí úmrtí sv. Cyrila - v 10 h. 
 

- Děkanátní centrum pro rodinu pořádá kurz Manželské večery. Podrobnosti na plakátku. 


