
Pořad bohoslužeb od 11. 3. do 18. 3. 2018 
 

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 

Pondělí 12. března 17.00 SE  Za * a + farníky 

Úterý 13. března     

Středa 14. března   

Čtvrtek 15. března 16.00 HL  Za + Oldřicha Ambrůze, jeho 8 sourozenců, rodiče z obou 

 stran, pomoc a ochranu pro celou rodinu 

Pátek 16. března 17.30 DL  Na úmysl dárce 

Sobota 17. března 17.30 HL  Za + rodiče Schovajsovy a Honzovy 

 

Neděle 18. března 

5. neděle postní 

9.00 HL  Za + Marcelu Žáčkovu, + Annu a Lubomíra Srněnské, 

 za duše v očistci, pomoc a ochranu pro * rodinu 

10.30 DL  Za + rodinu Berčíkovu a Tomanovu, ochranu pro * rodinu  

 a za duše v očistci 

 

Oznamy: 
 

Pobožnosti křížové cesty:      18. 3. Den uprchlíků 

Sehradice - pondělí 16.30 hodin 

Horní Lhota - čtvrtek 15.30 hodin; neděle 8.30 hodin - vedou děti a maminky 

Dolní Lhota - pátek 17 hodin; neděle 10 hodin - vedou děti a maminky 
 

- Děkuji všem, kdo pomohli při duchovní obnově v naší farnosti. 
 

- Dnes od 14 h. bude v hale u školy v Dolní Lhotě sportovní odpoledne pro dětí a mládež. 

Sportovní oblečení a obuv do tělocvičny. Během odpoledne se odehraje florbalový zápas 

našich ministrantů s ministrantama ze Slopného. Přijďte povzbuzovat. 
 

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

- Z pátku na sobotu se bude konat jako loni spaní na faře pro děti od 4. do 6. třídy ZŠ. 

Rodiče povzbuďte děti ať se přihlásí - do středy. 
 

- V neděli bude na Svatém Hostýně Josefovská pouť. Je to příležitost pro muže… 
 

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. 
 

- 19.3. (po) bude v 19 h. na faře setkání pastorační rady farnosti. Prosím členy o účast. 
 

- Od pátku 23. do neděle 25.3. budou mít své třídenní maminky z hnutí modlitby matek. 

Podrobný program třídenní je na nástěnce. 
 

- Blíží se zpovídání před Velikonocemi - na nástěnce v předsíni je rozpis v děkanátu. 
 

- V sobotu před Květnou nedělí do Horní Lhoty přinesou z Újezda putovní kříž. My ho pak 

v neděli poneseme na Lipska. Z HL od kostela se vychází ve 14 hodin. Při nesení se 

budeme modlit křížovou cestu. Z Dolní Lhoty se zpátky domů dá jet autobusem. 
 

- Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany 

Sestry a bratři, v těchto dnech se v České republice rozhoduje o dalším osudu skupiny 

čínských křesťanů, kteří u nás požádali o azyl. Spojme se a prosme v modlitbách za 

spravedlivé posouzení jejich situace i za jejich bratry a sestry v rodné vlasti. 

        Vaši čeští a moravští biskupové 


