
Pořad bohoslužeb od 29. 4. do 6. 5. 2018 
 

Neděle 29. dubna 

5. neděle velikonoční 

9.00 HL   Za členy sboru dobrovolných hasičů všech obcí farnosti 

10.30 DL   Za * a + farníky 

Pondělí 30. dubna 18.00 SE Za + Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, dar zdraví  

a ochranu pro * rodiny 

Úterý 1. května    Farní pouť do Šaštína 

Středa 2. května  

Památka sv. Atanáše, 

bisk. a učitele církve 

    

Čtvrtek 3. května  

Svátek sv. Filipa a 

Jakuba, apoštolů 

16.00 HL 

 

Na úmysl dárce 

Pátek 4. května 

1. pátek v měsíci; 

Památka sv. Floriána, 

mučedníka 

16.00 HL Za + Jiřinu a Adolfa Václavíkovy, za * a + rodinu  

a za duše v očistci 

17.30 DL   Za členy živého růžence z Dolní Lhoty 

Sobota 5. května 

1. sobota v měsíci 

8.00 DL Za obrácení hříšníků a za vítězství Neposkvrněného Srdce 

Panny Marie 

17.30 HL Za + Josefa Maňase (1. výr.), + rodiče a za celou * rodinu 

Neděle 6. května 

6. neděle velikonoční 

9.00 HL  Na poděkování za 70 let života s prosbou o dar zdraví  

 a milosti do dalších let pro maminku i tetu 

10.30 DL  Za + rodiče Vodičkovy a Šůstkovy s prosbou o ochranu  

 a požehnání pro * rodiny 

 

Oznamy: 
 

6. 5. Den modliteb za pronásledované křesťany 
 

Májové pobožnosti v týdnu: 

Horní Lhota - ST, NE v 18 hodin; ČT, PÁ a SO po mši svaté 

Dolní Lhota -  ST, ČT, NE v 18 hodin; SO po mši svaté  

Sehradice - denně 18 hodin (kromě PO) 

u Boží muky nad Dolní Lhotou - ÚT, ST 17.30 hodin 
 

- V pondělí bude v 19 hodin na faře krátké jednání pastorační rady farnosti. 
 

- V úterý jedeme na Farní pouť do Šaštína. Odjezd v 7 h. od fary v HL, přes DL (u 

Obecního úřadu) a v SE na zastávce. 
 

- Pátek: od 8.30 h. návštěvy nemocných; 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 biřmovanců. 
 

- Měsíc květen je měsíc májových pobožností, věnujme úctě k Panně Marii náležitou 

pozornost. 8.5. bude „Pouť dětí“ k Panně Marii Karmelské - v 8 hod. z HL od fary 
 

- Rádio Proglas a další křesťanská média zvou v sobotu 12. 5. na Pouť médií, tentokrát na 

Velehrad. Mše svatá začíná v 11 h., celebruje biskup Josef Nuzík. 


