
Pořad bohoslužeb od 10. 6. do 17. 6. 2018 
 

 

Neděle 10. června 

10. neděle v mezidobí 

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

sourozence, dar zdraví, pomoc a ochranu pro * rodinu 

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

Františka Janíka, celou * rodinu a za duše v očistci 

Pondělí 11. června 

Památka sv. Barnabáše, 

apoštola 

18.00 SE   Za + rodiče, manžela a za duše v očistci 

Úterý 12. června     

Středa 13. června 

Památka sv. Antonína z 

Padovy, kněze a uč. církve 

  

Čtvrtek 14. června 16.00 HL Za + Emílii Žáčkovu, 2 manžely,+ rodiče, sourozence, 

dceru Helenu, syna Václava a jeho manželku 

Pátek 15. června 

Památka sv. Víta, mučed. 

17.30 DL Za + Antonii a Františka Bartošovy, duše v očistci, 

pomoc a ochranu pro * rodinu 

Sobota 16. června 17.30 HL Za + Stanislava Navrátila, rodiče Navrátilovy, 

Štraitovy, Stratilovy, Marii Mihulcovu, dar víry, zdraví 

a požehnání * rodinám 

Neděle 17. června 

11. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za všechny tatínky 

10.30 DL Za všechny tatínky 

 

Oznamy: 
 

17.6. Den otců 
 

Pobožnosti k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci: 

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

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

Sehradice - jako o májových pobožnostech 
 

- Včera uzavřeli manželství Dalibor Maňas z HL a Iva Pospíšilová z Račic a Petra Mozgvová 

ze Slopného a Zdeněk Máčalík z DL. Vyprošujme jim do života potřebné milostí. 
 

- Děkuji všem, kdo se zasloužili o pěkné prožití slavnosti 1. svatého přijímání i Těla s Krve 

Páně - hasičům, ministrantům, rodičům dětí i ženám a dalším za přípravu všeho k pohoštění.  
 

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

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

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. 
 

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

byste věděl o nějaké překážce bránící tomuto sňatku, oznamte to neprodleně na faře. 
 

- Vzadu na stolku jsou podpisové archy petice proti schválení Istambulské úmluvy, díky níž by 

se měli zavést nový způsob chápání muže a ženy a jejich úkolu ve společnosti a dokonce 

nepřijetí tohoto způsobu chápání postihnout sankcemi. Četli jsme list našich biskupů. 
 

- V týdnu se začne oprava točny. U kostela budou zastávky a parkování aut u kostela bude 

omezené. Musí zůstat místo na průjezd autobusu. Parkovat se může u Lagrisu, u školy. 


