Pořad bohoslužeb od 25. 2. do 4. 3. 2018
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
Pondělí 26. února 17.00 SE Za + Františka a Františku Machů, jejich rodiče,
duše v očistci a pomoc pro * rodiny
Úterý 27. února
Středa 28. března
Čtvrtek 1. března 16.00 HL Za + Aloise Hustého, syna Stanislava, rodiče Husté
a Kolduškovy, Františku Rafajovu, duše v očistci,
dar zdraví a požehnání pro celou rodinu
Pátek 2. března 16.00 HL Za + Františka Polácha, sestru Jaroslavu a za * r. Poláchovu
1. pátek v měsíci 17.30 DL Ke cti Srdce Boha Otce, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
i Srdce Ducha Svatého
Sobota 3. března 8.00 DL Na úmysl dárce
1. sobota v měsíci 17.30 HL Za členy živého růžence ze Sehradic
Neděle 4. března 9.00 HL Za + rodiče Kovářovy, dceru Marii, syna Františka, Františka
Váňu, jejich rodiče, duše v očistci, ochranu pro celou * rod.
3. neděle postní
10.30 DL Za * a + farníky
Oznamy:

Pobožnosti křížové cesty v týdnu:
Horní Lhota - čtvrtek 15.30 hodin, neděle 8.30 hodin
Dolní Lhota - pátek 17 hodin, neděle 10 hodin
Neděle - na Komonec - odchod od kostela v HL ve 13.30 hodin
- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli byla 21.254,-Kč; HL 10.072,- Kč; DL 11.182,Kč. Bůh Vám odplať Vaše dary. Dnes je sbírka Haléř sv. Petra,
- Dnes máme v Kulturním domě v Sehradicích odpolední posezení farnosti. Začátek ve
14.30 hodin. K malému pohoštění můžete donést něco sladkého, nebo něco slaného.
- Zítra máme setkání kněží našeho děkanátu. Prosím o modlitbu za toto setkání i za kněze
sloužící v našem děkanátu.
- Do čtvrtka se přihlašuje na děkanátní setkání mládeže - 17.3. ve Valašských Kloboukách.
- 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 krátká adorace a Večer chval.
- V sobotu bude po mši svaté další příprava k biřmování.
- 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. K zajištění oběda je třeba se přihlásit v zákristii
- Charita Luhačovice zajistila na sobotu 10.3. pro tříkrálové koledníky volný vstup na plovárnu
v Luhačovicích. Podrobnosti na plakátku.

- V neděli 11.3. bude v Dolní Lhotě v hale u školy sportovní odpoledne pro dětí a mládeže.
Začátek ve 14.00 hodin. Konec v 17.30 hodin. Sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.

