
Pořad bohoslužeb od 11. 2. do 18. 2. 2018 
 

Neděle 11. února 

6. neděle v mezidobí; 

Světový den nemocných  

9.00 HL  Za všechny nemocné, za upevnění ve víře,  posílení  

naděje, vytrvalost v dobrém a za uzdravení duše i těla 

10.30 DL  Za všechny nemocné, za upevnění ve víře,  posílení  

 naděje, vytrvalost v dobrém a za uzdravení duše i těla 

Pondělí 12. února 17.00 SE Za všechny oběti holokaustu s prosbou, aby se další 

takové tragedie neopakovaly a za pronásledované 

Úterý 13. února   

Středa 14. února 

Popeleční středa 

16.00 HL Za milosti potřebné k dobrému prožití postní doby 

17.30 DL Za milosti potřebné k dobrému prožití postní doby 

Čtvrtek 15. února 16.00 HL Za všechny nemocné, hladové a trpící s prosbou o dar 

odpuštění všech hříchů a dar věčné spásy pro lidstvo 

Pátek 16. února 17.30 DL  Za + Aloise Žáčka, Jolanu Mičkovu, duše v očistci  

 a požehnání pro * rodiny 

Sobota 17. února 17.30 HL  Za * a + rodinu Schovajsovu a Šustkovu 

 

Neděle 18. února 

1. neděle postní 

9.00 HL Za + Josefa Dočkala, rodiče s prosbou o dar zdraví  

a požehnání pro * rodinu 

10.30 DL  Za + Františka Petráše, 2 sestry, jejich rodiče, 2 zetě, 

 pomoc a ochranu Panny Marie pro * rodiny 

 

Oznamy: 
 

Pobožnosti křížové cesty v týdnu: 

Horní Lhota - čtvrtek 15.30 hodin, neděle 8.30 hodin 

Dolní Lhota - pátek 17 hodin, neděle 10 hodin 
 

 

- V sobotu byl Adorační den farnosti v rámci adoračních dnů v naší diecézi. Děkuji všem, 

kdo jste adorovali a modlili se za bohoslovce.  
 

- V úterý bude na faře v 17 h. setkání seniorů. 
 

- Ve středu vstoupíme do doby postní. Popeleční středa je dnem přísného půstu - je dovoleno 

1x za den se dosyta najíst. Půst nemá být na úkor zdraví. Nemocní a starší mají tedy mírnější 

formu půstu. 

Rozpisy na pobožnosti křížové cesty v HL a DL jsou v zákristii. 
 

- Ve čtvrtek bude po mši svaté v HL další schůzka ministrantů. V DL v kostele v 17.30 h. 

bude setkání dětí a pak v 18.30 hod. modlitba večeřadla pro všechny dospělé. Přineste s sebou 

modré brožurky, které jste dostali na hody v DL. 
 

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. Další neděli pak sbírka Haléř sv. Petra. 
 

- Odpolední posezení farnosti bude v neděli 25.2 od 14.30 hodin v Kulturním domě v 

Sehradicích. Když na pozvánku napíšete svoje jméno a bydliště a při příchodu odevzdáte, 

můžete vyhrát něco z malé tomboly. 


