Pořad bohoslužeb od 18. 2. do 25. 2. 2018
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

Pondělí 19. února
Úterý 20. února
Středa 21. února
Čtvrtek 22. února 16.00 HL Za + rodiče Záhorovské, syna Františka, celou + rodinu;
za + rodinu Fiedorovu, duše v očistci, za dar zdraví, víry
Svátek Stolce
a požehnání pro celou * rodinu
sv. Petra, apoštola
Pátek 23. února
17.30 DL Za + Bohumila Hubáčka, rodiče, bratra a za celou + rodinu
Sobota 24. února
17.30 HL Za + Josefa Zámečníka, (k nedožitým 70. narozeninám)
jeho rodiče a sourozence, dar zdraví a požehnání pro * rod.
Neděle 25. února
9.00 HL Za * a + farníky
2. neděle postní
10.30 DL Za + Marii a Ludvíka Masařovy, + rodinu, duše v očistci,
požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu
Oznamy:
22. 2. Celosvětový svátek skautek

Pátek - Den modliteb a půstu za mír ve světě

Pobožnosti křížové cesty v týdnu:
Sehradice - pondělí 16.30 hodin
Horní Lhota - čtvrtek 15.30 hodin, neděle 8.30 hodin - vedou muži
Dolní Lhota - pátek 17 hodin, neděle 10 hodin - vedou muži
- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. Příští neděli pak sbírka Haléř sv. Petra, ze které Svatý
otec přispívá potřebným ve světě. Loni za naši diecézi byla sbírka 3 509.807 Kč.
- Protože ve škole jsou jarní prázdniny, chci do středy udělat několik návštěv, takže tady budu
i nebudu. V případě potřeby volejte na farní mobil.
- Ve čtvrtek bude po mši svaté v HL další schůzka ministrantů. V DL v kostele v 17.30 h.
bude spolčo dětí.
- V sobotu po mši svaté bude HL setkání rodičů biřmovanců.
- Odpolední posezení farnosti příští neděli - od 14.30 hodin v Kulturním domě v Sehradicích.
Pozvánka je slosovatelná vstupenka - napsat svoje jméno a bydliště. Prosba: Kdo byste mohli
pomoct - přijděte po mši svaté do zákristie. K malému pohoštění můžete donést něco
sladkého, nebo něco slaného. Hlavně přijďte, je to pro každého z Vás.
- Vzadu na stolku jsou tvrdé papíry na složení pokladničky na postní almužnu.
- V sobotu 10.3. bude v kostele v HL duchovní obnova, kterou povede P. Josef Zelinka, farář z
Otrokovic. Bude to o poznávání Boží vůle.

