
Pořad bohoslužeb od 18. 3. do 25. 3. 2018 
 

 

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 

Pondělí 19. března 

Slavnost sv. Josefa, 

snoubence Panny Marie 

16.00 HL Za * a + farníky 

17.30 DL Za muže naší farnosti 

Úterý 20. března 

 

17.00 SE  Za + Aloise a Helenu Šenovské, + rodiče a sourozence, 

 duše v očistci, ochranu a pomoc pro * rodiny 

Středa 21. března 14.30 HL Pohřeb pí Boženy Koláříkové ze Sehradic 

Čtvrtek 22. března 16.00 HL Za + Josefa Maňase, manžele Dorničákovy, 

Maršákovy a rodiče z obou stran 

Pátek 23. března 17.30 DL  Za + Anastázii Kuželovu, manžela, sestru Ludmilu, 

 snachu Věrku, dar zdraví, ochranu pro * rodinu 

Sobota 24. března 17.30 HL Za + Františka Brostíka, jeho otce, za + Vladislava 

Bílu, celou * a + rodinu 

Neděle 25. března 

KVĚTNÁ NEDĚLE 

8.45 HL  Za + Petra, Marii a Františka Ulrichovy  

 a za celou * a + rodinu 

10.30 DL  Za * a + farníky 

 

Oznamy: 
 

21. března Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace 

Pobožnosti křížové cesty: 
Sehradice - úterý 16.30 hodin  Horní Lhota - čtvrtek 15.30 hodin 

Dolní Lhota - pátek 17 hodin  Neděle - z Horní Lhoty na Lipska - 14 hodin 
 

- Bylo: sportovní odpoledne pro dětí a mládež. Florbalový zápas našich ministrantů s 
ministrantama ze Slopného skončil těsným vítězstvím našich. 

- s dětmi z náboženství od 4. do 6. třídy prožili na faře pěkné hodiny. Děkuji maminkám za 

dobré buchty a hlavně katechetce Monice za pomoc. 
 

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Zítra v 19 h. na faře pastorační rada farnosti. 
 

- Čtvrtek je Zpovědní den farnosti. Zpovídat se bude: HL 14 - 16.30 h.; DL 14 - 16 h. 
 

- Ve čtvrtek bude po mši svaté v kostele v HL další schůzka ministrantů. 
 

- V pátek od 9 h. bude v DL úklid kostela... Prosím, aby přišli nejen ženy ale i muži. 
 

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

program třídenní je na nástěnce. 
 

- Příští neděli se odevzdávají pokladničky s postní almužnou. 
 

- V sobotu 14.4. chtějí uzavřít svátost manželství Petr Novák z Malé Čermné a Eva Kolaříková 

ze Sehradic. Kdo byste věděl o nějaké překážce bránící tomu sňatku, oznamte to bez odkladu 

na faře. 
 

- Prosím maminky ministrantů, aby klukům na Velikonoce vyprali oblečení. 


