
Pořad bohoslužeb od 4. 3. do 11. 3. 2018 
 

Neděle 4. března 

3. neděle postní 

9.00 HL Za + rodiče Kovářovy, dceru Marii, syna Františka, Františka 

Váňu, jejich rodiče, duše v očistci, ochranu pro celou * rodinu  

10.30 DL  Za * a + farníky 

Pondělí 5. března 17.00 SE  Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Úterý 6. března 17.30 DL Za + Annu Novákovu, manžela, + rodiče s obou stran  

s prosbou o požehnání pro celou * rodinu 

Středa 7. března   

Čtvrtek 8. března 16.00 HL 

 

 Za + rodiče Vladimíra a Františku Žáčkovy a ochranu  

 pro celou * rodinu 

Pátek 9. března 

 

17.30 DL  Za + Ludmilu Mikuláškovu, manžela, za + rodinu s prosbou  

 o požehnání pro * rodinu 

Sobota 10. března 17.30 HL  Za + Josefa a Anastázii Machů, syna Josefa, vnučku Moničku 

 s prosbou o požehnání pro celou * rodinu 

Neděle 11. března 

4. neděle postní 

9.00 HL  Za + Františka Mikulce, syna, duše v očistci, ochranu pro * r. 

10.30 DL  Za + Jaroslava Janušku, dvoje rodiče, celou * a + rodinu 

 

Oznamy: 
 

Pobožnosti křížové cesty: 

Sehradice - pondělí 16.30 hodin 

Horní Lhota - čtvrtek 15.30 hodin; neděle 8.30 hodin - vedou manželé 

Dolní Lhota - pátek 17 hodin; neděle 10 hodin - vedou manželé 
 
 

- Sbírka Haléř sv. Petra minulou neděli byla 16.895,-Kč; HL 10.395,-Kč, DL 6.500,-Kč. Bůh 

Vám odplať Vaše dary. 
 

- Děkuji všem, kdo pomohli při organizaci odpolední posezení farnosti i všem, kdo něco 

přinesli k pohoštění. Hádanka od babičky Františky Kostelníčkové... 
 

- Dnes se koná křížová cesta na Komonec. Odchod od kostela v HL ve 13.30 hodin. 
 

- Ve čtvrtek bude v 17 hodin v kostele v DL schůzka ministrantů. Od 17.30 h. bude spolčo 

dětí. 
 

- Z pátku na sobotu by měli mít v našem kostele mladí, kteří budou na faře bdění s 

modlitbami. Kdo byste chtěli přijít, můžete. Začátek bude ve 22 hodin, konec v 8 hodin. 
 

- V sobotu bude 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 pro tříkrálové koledníky volný vstup na plovárnu v 

Luhačovicích. Podrobnosti na plakátku. 
 

- V neděli bude v hale u školy v Dolní Lhotě sportovní odpoledne pro dětí a mládež. Začátek 

ve 14 h. Sportovní oblečení a obuv do tělocvičny. Během odpoledne se odehraje zápas ve 

florbale našich ministrantů s ministrantama ze Slopného. 
 

- Z pátku 16. na sobotu 17.3. se bude konat jako loni spaní na faře pro děti od 5. třídy ZŠ. 
 

- V pondělí 19.3. bude v 19 hodin na faře setkání pastorační rady farnosti. Prosím členy o 

účast. 


