
Pořad bohoslužeb od 13. 5. do 20. 5. 2018 
 

Neděle 13. května 

7. neděle velikonoční; 

Svátek matek 

9.00 HL Za všechny maminky  

10.30 DL Za všechny maminky  

Pondělí 14. května 

Svátek sv. Matěje, apoštola 

18.00 SE Za + manžele Pavlůškovy, Geržovy, sestřenice  

a bratrance 

Úterý 15. května    

Středa 16. května 

Svátek sv. J. Nepomuckého, 

kněze a mučedníka 

  

Čtvrtek 17. května 16.00 HL Za + Marii Jankovu, její 2 sestry, jejich rodiče  

a ochranu pro * rodinu 

Pátek 18. května 17.30 DL Za + Štěpánku Rakovu, manžela, + rodinu, duše  

v očistci a požehnání pro celou * rodinu 

Sobota 19. května 17.30 HL Za + Františka a Zdenku Odehnalovy, jejich rodiče  

a za dar zdraví pro celou * rodinu 

 

Neděle 20. května 

Slavnost Seslání  

Ducha svatého 

9.00 HL   Za + Josefa Šimoníka, rodiče, duše v očistci  

  a požehnání pro * rodinu 

10.30 DL  Za + Luboška a Michalku Barcuchovu, + rodiče  

 Annu a Aloise Petrů, duše v očistci, ochranu a dary  

 Ducha svatého pro rodinu Barcuchovu 

 

Oznamy: 
 

Májové pobožnosti: 

Horní Lhota - ČT po mši svaté; PO, ÚT, ST, PÁ, NE v 18 hodin 

Dolní Lhota - PÁ po mši svaté; PO, ÚT, ST, ČT, NE v 18 hodin 

Sehradice - PO po mši svaté; ostatní dny v 18 hodin 

u Boží muky nad DL - PO, ÚT, ST v 18.30 hodin 

 

- Děkuji mladým za pomoc při „malé pouti“ k Panně Marii Karmelské … 
 

- Zítra máme setkání kněží našeho děkanátu. Prosím o modlitbu za toto setkání i za kněze 

sloužící v našem děkanátu. 
 

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

- Ve čtvrtek bude v 18 hodin v DL schůzka ministrantů - nácvik na biřmování. 
 

- V sobotu bude po mši svaté v kostele v HL modlitební vigílie před Slavností Seslání 

Ducha svatého a před biřmováním. Přijďte prosit. 
 

- Příští neděli je sbírka na církevní školy v naší arcidiecézi. Pravidelná měsíční nebude. 

V 17.30 hodin v kostele v HL bude setkání členů živého růžence. Bude to i s májovou 

pobožností. Na toto setkání může přijít každý farník. 
 

- Blíží se zapisování úmyslů mší svatých. Od středy je možné na faře zapisovat jubilea. 


