Pořad bohoslužeb od 6. 5. do 13. 5. 2018
Neděle 6. května
6. neděle velikonoční
Pondělí 7. května

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
17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)
17.30 HL Za celou * rodinu s prosbou o ochranu a požehnání
a za + členy rodiny a za duše v očistci
9.00 DL Za rodiny, děti a mládež
18.00 SE Za * a + farníky

Úterý 8. května
P. Marie, Prostřednice
všech milostí
Středa 9. května
Čtvrtek 10. května
16.00 HL Za * a + farníky
Slavnost
17.30 DL Za * a + rodinu Masařovu, Fraitovu, Zelenkovu
Nanebevstoupení Páně
a Šebákovu
Pátek 11. května
17.30 DL Za + Bohumila Žáčka, rodiče z obou stran, stařečky,
2 zetě, poděkování za dar zdraví, požehnání pro celou rod.
11.00 SE Za všechny občany Sehradic s prosbou o požehnání
Sobota 12. května
a ochranu od každého zla a také za všechny +
17.30 HL Za + Helenu Úšelovu, Vladislava Úšelu, jeho manželku,
+ rodiče Úšelovy a Vaculíkovy, duše v očistci a požehnání
pro celou rodinu
Neděle 13. května
9.00 HL Za všechny maminky
7. neděle velikonoční
10.30 DL Za všechny maminky

Oznamy:
12. 5. Mezinárodní den ošetřovatelek
13. 5. Svátek matek
Májové pobožnosti:
Horní Lhota – PO, ČT a SO po mši svaté; ÚT, ST, PÁ, NE v 18 hodin,
Dolní Lhota - ÚT, ČT, PÁ, po mši svaté; PO, ST, SO, NE v 18 hodin;
Sehradice - ÚT po mši svaté; ostatní dny v 18 hodin
u Boží muky nad DL - PO, ST 17.30 hodin
- V úterý jsme byli na Farní pouti. Všechno vyšlo, a padl návrh, jet na Turzovku.
- V pondělí bude v Pastoračním domě ve Valašských Kloboukách od 19 hodin Májový
večer pro manžely a snoubence.
- V úterý máme „malou pouť“ k Panně Marii Karmelské … V 8 h. vycházíme od fary v
HL, o půl deváté sraz u Boží muky nad DL. Mše svatá v 9 hodin. Po mši svaté soutěže na
hřištích před školou a skákací hrad.
- V sobotu před mší svatou v Sehradicích bude v 10.30h. žehnání pamětní desky padlých.
- V sobotu bude po mši svaté další příprava biřmovanců.
- V neděli 20. 5. se koná pouť ke Chladné studni. V 15 hodin tam bude mše svatá.

