
Pořad bohoslužeb od 3. 6. do 10. 6. 2018 
 

Neděle 3. června 

Slavnost Těla a Krve Páně; 

1. svaté přijímání dětí 

 

9.00 HL 

 

Za * a + farníky, zvláště děti a mládež 

Pondělí 4. června  
Památka sv. Bonifáce, 

biskupa a mučedníka 

17.00 SE  Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Úterý 5. června 

Památka sv. Norberta, bisk. 

17.30 HL Za + Oldřicha Kovaříka a za celou * a + rodinu 

Středa 6. června   

Čtvrtek 7. června 

 

16.00 HL 

 

  Za * a + rodinu Šenovskou a Hlavicovu,  

  duše v očistci, dar zdraví a ochranu Panny Marie  

Pátek 8. června 

Slavnost Nejsvětějšího  

Srdce Ježíšova 

17.30 DL Za * a + farníky 

 

Sobota 9. června 

Památka Neposkvrněného 
Srdce Panny Marie 

8.00 DL Za + Annu a Josefa Váňovy, dvoje rodiče, 

sourozence duše v očistci, dary Ducha svatého, víry  

a požehnání pro celou * rodinu 

17.30 HL Za + Marii a Květoslava Nášelovy, za * rodinu  
s prosbou o požehnání a ochranu 

 

Neděle 10. června 

10. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za + Václava Žáčka ze Sehradic, jeho rodiče a 

sourozence, dar zdraví, pomoc a ochranu pro * rod. 

10.30 DL Za + Aloise a Jarmilu Kuželovy, rodiče z obou stran, 

Františka Janíka, celou * rodinu a za duše v očistci 

 

Oznamy: 
 

5. 6. Světový den životního prostředí 
 

Pobožnosti k Ježíšovu Srdci: 
Horní Lhota - ÚT, ČT, SO po mši svaté; PO, ST, PÁ, NE v 18 hodin 

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

Sehradice - jako o májových 
 

- Děkuji všem, kdo pomáhali s přípravami biřmování i všem, kdo se zapojili do přípravy 

dnešní slavnosti. 
 

- Dnes slavíme Slavnost Těla s Krve Páně. Po ohláškách přinesu monstranci s Ježíšem. Po 

pokloně na tomto místě půjdeme k oltáři před farou a eucharistický průvod zakončíme v 
kostele. První půjde kříž, pak prapory, hasiči, ministranti, družičky, já s Pánem Ježíšem a 

ostatní. Po skončení průvodu jste všichni zváni na občerstvení. 
 

- V sobotu 9.6. chtějí uzavřít manželství: v Luhačovicích Dalibor Maňas z HL a Iva 

Pospíšilová z Račic; v Újezdě Petra Mozgvová ze Slopného a Zdeněk Máčalík z DL. 30.6. 

chtějí v DL uzavřít manželství David Vašina HL a Ladislava Janušková z DL.  Kdo byste 

věděl o nějaké překážce bránící těmto sňatkům, oznamte to neprodleně na faře. 
 

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. 
 

- V pondělí 11.6. bude v 19 h. na faře setkání pastorační rady. Prosím členy o účast. 


