
Pořad bohoslužeb od 20. 5. do 27. 5. 2018 
 

 

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 

Pondělí 21. května  

Památka Panny Marie, 

Matky církve 

18.00 SE Za + Karla a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče, syna 

Karla, jeho 2 manželky a dceru, dar zdraví a ochranu 

pro * rodinu 

Úterý 22. května  

Památka sv. Rity, řehol. 

  

Středa 23. května   

Čtvrtek 24. května 

Svátek Ježíše Krista, 

nejvyššího a věč. kněze 

16.00 HL Za * a + farníky 

17.30 DL Za dar zdraví, požehnání a ochranu pro rodinu a děti 

Pátek 25. května 

 

17.30 DL   Za + rodiče Josefa a Marii Kozubíkovy, + Františka  

  Macíka a za * Grygorovu, Večerkovu a Macíkovu 

Sobota 26. května 

Památka sv. Filipa 

Neriho, kněze 

17.30 HL   Za + rodiče Majzlíkovy, syna, jeho manželku, rodiče 

  Pláškovy a ochranu pro * rodinu 

Neděle 27. května 

Slavnost  

Nejsvětější Trojice 

9.00 HL Na poděkování za 70 let života s prosbou o požehnání 

pro celou * rodinu 

10.30 DL Za * a + farníky 

 

Oznamy: 
 

24. 5. Den modliteb za církev v Číně  25. 5. Mezinárodní den ztracených dětí 
 

Májové pobožnosti: 

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

Dolní Lhota -  ČT, PÁ po mši svaté; PO, ÚT, ST, 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 všem, kdo jste přišli na modlitební vigílii před Slavností Seslání Ducha svatého a 

před biřmováním. 
 

- Dnes -  sbírka na církevní školy v naší arcidiecézi. 

- v 17.30 h. v kostele v HL setkání členů živého růžence, i s májovou pobožností. Na toto 

setkání může přijít každý farník. 
 

- Ve čtvrtek bude po mši svaté v DL schůzka ministrantů - nácvik na biřmování. 
 

- V pátek a v sobotu se zapisují úmysly na mše svaté. Do čtvrtka se ještě zapisují jubilea. 
 

- V neděli bude v DL slavnostní mše svatá, při které bude biřmováni. …. 
 

- Příští neděli bude v Podhradí u kaple sv. Zdislavy slavnostní zvonění. Podrobnosti 

plakátek. 


